คำชี้แจง
มาตรฐานการศึกษา ได้มีการแสดงข้อมูล ปัจจุบันของสถานศึกษาด้านบุคลากร ด้าน
ผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารจัดการ และการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามหลั กเกณฑ์และหลักปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิท ยาลั ย อาชีว ศึก ษาสุ โขทั ย มี การบริห ารจั ดการศึ กษา เพื่ อให้ ได้ ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมบู รณ์ โดยมีการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึก ษา เพื่ อ สร้ างความเชื่อ มั่น ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ ง และสาธารณะชนว่าสถานศึ กษาสามารถจั ด
การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และบรรลุ เป้ า ประสงค์ ข อง
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คำนำ
มาตรฐานการศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ฉบั บ นี้ โดยความร่ ว มมื อ ของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน
และท้องถิ่น ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
มาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จานวน 3
ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 4 ประเด็นการประเมิน มาตรฐาน
ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 2 ประเด็นการประเมิน และเนื้อหาสาคัญของมาตรฐานฉบับ
นี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ เป็ น รู ป เล่ ม ได้
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ว่ า ที่ ร้ อ ยโท ดร.นิ ค ม เหลี่ ย มจุ้ ย
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวีระ บัวนุ่ม และรองผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ที่เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนอานวยความสะดวกใน
การจัดทาและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ความรู้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะและข้อมูลต่างๆ ใน
การจัดทาเอกสาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับ การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทามาตรฐานของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สารบัญ
หน้า
คานา
คาชี้แจง
ส่วนที่ 1

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
1.2 ข้อมูลบุคลากร
1.3 ข้อมูลนักเรียน
1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
1.5 แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
3.2 พันธกิจ (Mission)
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
พันธกิจที่ 1 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
พันธกิจที่ 5 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ
3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การ
ภาคผนวก ปฏิบัติ

1
1
3
11
13
14
18
22
22
22
23
25
25
25
25
26
26
32
33
34
37
38
41

ส่วนที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
1.1.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

/
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร
1.2.1 จานวนครู จาแนกตาม สาขาวิชา/สาขางาน

3
1
1
1
1
1
3
11

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-

1
1

9
2
1
6
2
1
1
1
1
9
33

2
3
3
3
2
1
2
4
2
1
1
6
30

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

1
1
1
1
1
5

ปริญญาตรี

8
4
2
8
3
1
2
3
2
2
1
14
50

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

ไม่มี

11
5
4
9
4
2
3
4
3
2
1
16
64

มี

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชการเลขานุการฯ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ครูพิเศษ

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

พนักงาน
ราชการ

สาขาวิชา/
สาขางาน

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจา

สถานภาพ

-

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

/
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1.2.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

/

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
รวม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์
รวม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานครูทปี่ รึกษา
- งานปกครอง
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รวม
ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ลูกจ้างประจา

จานวน (คน)

-

-

1
1
2
1
5

1
1

2
2
1
5
13
1
1
25

-

-

1
1
1
1
4

1

1

1
1
1
1
4
38

ข้าราชการ

ฝ่าย/งาน

พนักงาน
ราชการ

สถานภาพ

1
1
2
1
5

-

2
1
3
1
6
13
1
1
28

1
1

1
1

1
1
1
1
4

-

1
1
1
1
4
41

1
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รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย
2. นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
3. นายวีระ
บัวนุ่ม
4. นายปรีชา
ตั้งสุขีย์ศิริ
5. นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้าราชการครู
1. ประเภทวิชาคหกรรม
• สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
1. นางสาวรัชนิกร ยอดดี
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
2. นางวิกานดา
ละอองเดช
3. นางสาวสมพิศ
พัดบัว
4. นางปาริชาติ
โปยขุนทด
5. นางรุ่งฤดี
เดชฟุ้ง
6. นางศรีสุดา
ภาคชัย

7. นางกนกวรรณ
8. นางสาวศุภกานต์
9. นางสาวดวงใจ
10. นางฐิติกาญจน์
11. นางอรญา

หาญกาธร
คิดขา
จันทรัตน์
พลับพลาสี
กลนาวา

• สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสานักงาน
1. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
3. นางสาวรุ่งพิรุณ
ต๊ะนะเรือน
2. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ คาชนแดน
/
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• สาขาวิชาการตลาด
1. นางปนัดดา
ลิ่มภูษิตเจริญ
2. นายประจักษ์
ช่วยเพ็ญ
3. นายธนเดช
แป้นโพธิ์กลาง
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1. นายกีรดิษฐ์
ศรลัมพ์
2. นางปนัดดา
ลิ่มภูษิตเจริญ
3. นายหรรษกรณ์
ศิรัสภูริมงคล

4. นางสาวปวีณา
5. นายหรรษกรณ์

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายสิทธิชัย
เสาเสนา
2. นางเสมอ
เวชสถล
3. นางสุธีรัตน์
คล้ายสมบูรณ์
4. นางสุภารัตน์
ติรพจน์กุล
5. นายสมยศ
สีตลวรางค์

6.
7.
8.
9.

นางสาวภัชราภรณ์
นางธิดาวรรณ
นายสิทธิชัย
นางสาวปาริชาติ

นพนรินทร์
ศิรัสภูริมงคล

พิมพา
เขียวปั้น
วันทอง
สองสี

• ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นางเสมอ
เวชสถล
2. นางสุธีรัตน์
คล้ายสมบูรณ์
3. นางสุภารัตน์
ติรพจน์กุล
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. นายสัญชัย
ปี่แก้ว
2. นางจุฑามาศ ช้อนนาค
3. นางสาวสายสุนีย์ เนียมกาเนิด
• สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
1. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
2. นางสาวปวีณา
พุม่ ไม้

/
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4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. นายอิษวัต
รัตนสมบัติ
2. นางสาวอณิสา
บัวเขียว

3. นางสาวรติอร

จันทนนท์

5. ประเภทวิชาพื้นฐาน
• กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1. นางจันทรมาส
กล่าเอม
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
• กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
1. นายธีระพงษ์
กระการดี
2. นางสาวรุจจิรา
รามัญรักษ์
• กลุ่มวิชาพลานามัย
1. นางสารินทร
2. นายภูมินทร์

สินอาพล
หอมเนียม

• กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางศนิชล
2. นางธัญสินี

เนียมกลั่น
เป็นสุข

• กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสุธาสินี
แกมนิล
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ
• ข้าราชการพลเรือน
1. นางจารุวรรณ

คงน้อย

/
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• พนักงานราชการครู
1. นางสาวปาริชาติ
2. นายหรรษกรณ์
3. นางสาวรุ่งพิรุณ
4. นางสาวสายสุนีย์
5. นายภูมินทร์

สองสี
ศิรัสภูริมงคล
ต๊ะนะเรือน
เนียมกาเนิด
หอมเนียม

• พนักงานราชการบริหารงานทั่วไป
1. นางอาภรรัตน์
ทับขา
• ลูกจ้างประจา
1. นายสุดใจ

(ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(ครูแผนกวิชาการตลาด)
(ครูแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสานักงาน)

(ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)
(ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
(พนักงานบริหารงานทั่วไป)

นุ่มพรม

• ลูกจ้างชัว่ คราว
1. นางสุชาดา
ไทยเทศ
2. นางธนวันต์
ธีวสุเจริญ
3. นายจตุรภัทร
พรอมรชัย
4. นางฐิดาพัชร์
ด้วงมา
5. นางพรศิริ
พุ่มพวง
6. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน
7. นางสาวรัตนา
ทับทอง
8. นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง
9. นางสาวสุนิษา
ปัจจัยยา
10. นางสาวจรินทร์ โยกเกิน
11. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน้อย
12. นายสายชล พรมมาพงษ์
13. นางสาวสริตา เขียวปั้น
14. นายอนุชิต
มาสอน
15. นายพูลสวัสดิ์ ไกรกิจราษฎร์
16. นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง
17. นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง
18. นางสาววนิดา แก้วแดง
19. นางสาวสุพัตรา สอนน้อย
20. นางชนะจิตต์ นาครินทร์
21. นางสาวณัฎฐ์ฎาพร นัคราโรจน์
22. นางสาวศิริลักษณ์ บัวเผื่อน
23. นายกวี
สอนสิน
24. นายสุดใจ
นุ่มพรม

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษฯ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นายพิพัฒน์พงษ์ ขวัญเมือง
นายรถ
สอนโต
นายอดิศักดิ์
คงเมือง
นายสมคิด
เปรมอ้น
นายธันยา
สิริเปี่ยมสุข
นายไพบูลย์
โพธิ์เดช
นายมานิต
เปรมอ้น
นายณัฐวุฒิ
พัดกลม
นายฐาปกรณ์
น้อยคง
นายแก่นจันทร์ วรรณศรี
นายสนอง
ศรีสารวจ
นายสุรพล
ปัจจัยยา
นายณัฐวุฒิ
แก่นทอง
นางดวงจิตร
ปัจจัยยา
นางอนันต์
กันเหม็น

• ครูอัตราจ้าง
1. นางอรญา
2. นางฐิติกาญจน์
3. นางสาวดวงใจ
4. นางสุธาสินี
5. นางสาวปวีณา
6. ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย
7. นางสาวขนิษฐา
8. นางสาวปุริมปรัชญ์
9. นางสาวขรินทร์ทิพย์
10.
11.
12.
13.

นางสาวรติอร
นางสาวอณิสา
นายกีรดิษฐ์

พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยาม
ยาม
ยาม
นักการภารโรงแม่บ้าน
นักการภารโรงแม่บ้าน

กลนาวา
พลับพลาสี
จันทรัตน์
แกมนิล
พุม่ ไม้

ครูจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี
ครูจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี
ครูจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี
ครูจ้างสอนหมวดสมรรถนะแกนกลาง (วิชาสังคมศึกษา)

ครูจ้างสอนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ครูจ้างสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูจ้างสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สีบัวแดง

รอดทรัพย์
คาชนแดน
รุจิชีพ

ครูจ้างสอนสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสานักงาน

ครูจ้างสอนสาขาวิชาหมวดสมรรถนะแกนกลาง
(วิชากฎหมาย)

จันทนนท์
บัวเขียว
ศรลัมพ์

ครูจ้างสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูจ้างสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ครูจ้างสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Mr. Manzano Jaine

ครูจ้างสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(วิชาภาษาอังกฤษ)

13. Ms. Methyl G. Garcia

ครูจ้างสอนหมวดสมรรถนะแกนกลาง
(วิชาภาษาอังกฤษ)

/
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รวมบุคลากร
ผู้บริหาร
จานวน
ครู
จานวน
พนักงานราชการครู
จานวน
ครูอัตราจ้าง
จานวน
ข้าราชการพลเรือน
จานวน
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) จานวน
ลูกจ้างประจา
จานวน
ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน

รวมทั้งหมด

จานวน

/

5
45
5
15
1
1
1
39

112

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
1.3.1 ข้อมูลจานวนนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
ประเภทวิชา / สาขาวิชา
1

ปวช.
2

ปวส.
3

1

2

จานวนนักเรียน (คน)
ทวิศึกษา
ปริญญาตรี
1
2
1
2

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการงานเลขานุการฯ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ/เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รวม

87 89 123 146
17
6
17
8
125 107 51 86

107
9
81

-

13
-

15

24

565
57
489

38 28 22 16
267 230 213 256

42
239

18
40
58

20
33

-

-

15

24

164
60
1,335

9
33
42

9
25
34

7
15
22

25
25

14
14

-

-

-

-

25
112
137

2
39
5
46

6
26
32

22
7
29

20
11
31

17
6
23

-

-

-

-

8
124
29
161

36

23

13

9

10

17

7

-

-

115

10
286

17
75

7
40

15

24

115
1,748

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
Mini English Program
รวม
รวมทั้งสิ้น

36 23 13
9
391 319 277 321

/
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1.3.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
เทียบโอน
ระดับ ปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
109
สาขาวิชาการเลขานุการ
9
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
62
สาขาวิชาการตลาด
16
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Mini EP)
18
สาขางานวิจิตรศิลป์
4
สาขาวิชาการออกแบบ
15
สาขาวิชาเสื้อผ้าแฟชั่น
3
สาขางานอาหารและโภชนาการ
11
สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2
รวม
249
ระดับ ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
101
14
สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
10
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74
สาขาวิชาการตลาด
28
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Mini EP)
8
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
18
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
9
สาขาวิชาบริหารงานคหกรรม
6
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
20
รวม
274
14
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
รวม
15
รวมทั้งหมด
538
14
(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

รวม
109
9
62
16
18
4
15
3
11
2
249
115
10
74
28
8
18
9
6
20
288
15
15
552

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 จานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. พาณิชยกรรม

2. คหกรรม
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. ศิลปกรรม

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
การท่องเที่ยว
วิจิตรศิลป์
คอมพิวเตอร์กราฟิก

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่น/แฟชั่นดีไซน์
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์และงานประดิษฐ์
การท่องเที่ยว Mini English Program
วิจิตรศิลป์
คอมพิวเตอร์กราฟิก

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

1. บริหารธุรกิจ

2. คหกรรม
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. ศิลปกรรม

สาขาวิชา

การบัญชี
การตลาด
การจัดการสานักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรม
การท่องเที่ยว (Mini EP)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอร์กราฟิก
/

สาขางาน

การบัญชี
การตลาด
การตลาด/พรีเมี่ยม
การจัดการสานักงาน
การพัฒนาเว็บเพจ/ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
อาหารและโภชนาการ
บริห ารงานคหกรรม/การจั ด งานดอกไม้
และงานประดิษฐ์
การท่องเที่ยว (Mini EP)
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
คอมพิวเตอร์กราฟิก/ดิจิทัลกราฟิก
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3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
กลุ่มสาขาวิชา

1. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.5 แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

/
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1.5.1 ข้อมูลอาคาร สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีเนื้อที่ ดังนี้
1. เนื้อที่ของวิทยาลัย
10 ไร่ 72.3 ตารางวา
2. เนื้อที่ภายนอกวิทยาลัย
17 ไร่ 1 งาน 88.4 ตารางวา
1) อาคารเรียน จานวน 7 หลัง
1.1 ห้องเรียนวิชาทฤษฎี
1.2 ห้องปฏิบัติการ
1.3 ห้องโชว์ผลงาน
2) อาคารเฉพาะกิจ
2.1 โรงอาหาร – หอประชุม
2.2 ห้องซักรีด
2.3 อาคารผลิตผล
2.4 อาคารโชว์ผลงาน 13 x 12 ม.
3) สนามกีฬา
3.1 สนามบาสเกตบอล
3.2 สนามตะกร้อ
3.3 สนามวอลเลย์บอล
4) บ้านพักครู
4.1 ภายนอกวิทยาลัย
4.1.1 บ้านพักครูแฟลต 2 ชั้น
จานวน 2 ครอบครัว
4.1.2 บ้านพักครูครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
4.1.3 บ้านพักครูเรือนแถวชั้นเดียว
จานวน 6 ห้อง
4.1.4 บ้านพักคนงาน ภารโรงชั้นเดียว
จานวน 4 ครอบครัว
4.1.5 บ้านพักครูครอบครัวสองชั้น
จานวน 5 ครอบครัว
4.1.6 บ้านพักครูแฟลต 4 ชั้น
จานวน 14 ห้อง

/

(สท.8)
(สท.139)
28
29
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง

1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

1
1
1

สนาม
สนาม
สนาม

1

หลัง

4
1

หลัง
หลัง

2

หลัง

1

หลัง

1

หลัง
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ประเภทอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 1
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง
อาคาร 2
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง
อาคาร 3
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง

คอนกรีตเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
666 ตารางเมตร
2525 –2526
เงินงบประมาณ
5,820,000 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 2 หลังมีทางเชื่อม
666 ตารางเมตร
2527 – 2528
เงินงบประมาณปี 2527
3,000,000 บาท
เงินงบประมาณปี 2528
1,000,000 บาท
เงินบารุงการศึกษา
700,000 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
567 ตารางเมตร
2529 – 2530
เงินงบประมาณปี 2529
เงินงบประมาณปี 2530

3,000,000 บาท
3,200,000 บาท

อาคาร 4
ลักษณะอาคาร
ขนาดของอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง

อาคารศูนย์อานวยการเรียนรู้
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
2506
30,000 บาท

อาคาร 5
ลักษณะอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง

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

อาคาร 6
ลักษณะอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
2538
เงินงบประมาณปี 2538
/

จานวน 1 ชั้น

12,000,000 บาท

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 16

อาคาร 7
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
จานวนเงินก่อสร้าง

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

/
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ
สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- งบบุคลากร

ปวช.

450,000

เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินอืน่ ๆ

450,000

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม

38,865,280

32,415,280
27,353,280
3,073,000

เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
ธรรมาภิบาล

5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น

กบศ.

4,056,000

2,120,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

39,041,280

250,000
4,056,000

2,120,000

1,435,800
600,000
190,000

2,700,000 100,000
1,200,000 300,000

190,000

150,000
1,050,000

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา

เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าตอบแทนโครงการ
ค่าตอบแทนพิเศษ

ระยะสั้น

2.โครงการ

รายได้

303,000

ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าทาการนอกเวลา

ปวส.

วิจัยสร้าง
องค์
ความรู้

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

โครงการ
3.โครงการ 4.โครงการ
อาชีวะสร้าง สนับสนุน
ผู้ประกอบ ค่าใช้จ่าย
การรายใหม่ ตั้งแต่ระดับ
แบบครบ
อนุบาลจนจบ
วงจร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4,056,000

300,000

4,300,000
1,690,000

3,026,500
647,000

3,026,500
647,000

30,000
600,000
17,000

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6,842,100
1,871,000
30,000
1,750,000
91,000
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14,168,600
4,208,000

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ขรก.และลจ.เต็มขั้น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเคมีภัณฑ์
วัสดุการเกษตร
-ค่าสาธารณูปโภค
(ขั้นต่า)
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารโทรคม
มาคม
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 สิ่งก่อสร้าง
- งบเงินอุดหนุน
-อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่และหุ่นยนต์
-อุดหนุนโครงการวิจัย
และพัฒนา
-อุดหนุน อศ.กช.

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง
องค์
ความรู้

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

รวม

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
ธรรมาภิบาล

โครงการ
3.โครงการ 4.โครงการ
อาชีวะสร้าง สนับสนุน
ผู้ประกอบ ค่าใช้จ่าย
การรายใหม่ ตั้งแต่ระดับ
แบบครบ
อนุบาลจนจบ
วงจร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รายได้
5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น
กบศ.
6,000
30,000
10,000

80,000

900,000 100,000

30,000
25,000
50,000
2,000

25,000
55,000
790,000 100,000
30,000

1,080,000

-

80,000

427,440

427,440

1,556,000

20,000
200,000
2,000

10,000
40,000
1,500,000
6,000

205,440

-

3,063,440

-

-

-

80,000

170,000

250,000

80,000

170,000

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง
องค์
ความรู้

รวม

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
ธรรมาภิบาล

โครงการ
3.โครงการ 4.โครงการ
อาชีวะสร้าง สนับสนุน
ผู้ประกอบ ค่าใช้จ่าย
การรายใหม่ ตั้งแต่ระดับ
แบบครบ
อนุบาลจนจบ
วงจร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รายได้
5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น
กบศ.

-ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี
-อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-อุดหนุนการสอนเกษตร
ระยะสั้น
-อุดหนุนกิจกรรม
องค์การ อกท.
-อุดหนุนกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม
-อุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียน
-อุดหนุนนักเรียนจังหวัด
ภาคใต้
-อุดหนุนกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ
พาณิชยกรรม
-ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
-โครงการวิทยาลัย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการใช้จ่ายเงินเป็นปีตามแผนปฎิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง
องค์
ความรู้

รวม

1.
โครงการ
ขยาย
บทบาท
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน

2.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และ
ธรรมาภิบาล

โครงการ
3.โครงการ 4.โครงการ
อาชีวะสร้าง สนับสนุน
ผู้ประกอบ ค่าใช้จ่าย
การรายใหม่ ตั้งแต่ระดับ
แบบครบ
อนุบาลจนจบ
วงจร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รายได้
5.โครงการลด
ปัญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

เทคโนโลยีพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
-งบรายจ่ายอื่น
สารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นสารองจ่าย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

กบศ.

2,000,000 2,000,000
1,500,000
500,000

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

21

ส่วนที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะทีด่ ี
1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.1 การดูและและแนะแนวผู้เรียน
1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรีย นการสอนที่เน้ น ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริห ารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวันทางาน
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดกาเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสารเจในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ว มมือกับ บุ คคล ชุมชน องค์ กรต่าง ๆ เพื่ อสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ มีการจั ดท 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 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดกาเรียนการสอน
3.1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
พันธกิจที่ 1 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางาน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนานักเรียน

1. เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงวุฒิ/ผู้นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกีย่ วข้อง
กับสาขางานของนักเรียน จากภายนอกสถานศึกษา เช่น
สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ชุมชนและมาพัฒนา
นักเรียน

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาทีม่ ีสาขางานที่มีการจัด
หาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนานักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนทุกสาขางานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น

ทุกสาขาวิชา

2

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สาหรับนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ 2563

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่
1 – 2 ปีการศึกษา 2563
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โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน ที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
2. รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจานวน
ลดลง
เชิงปริมาณ : 1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้า
ประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ชิงคุณภาพ : 1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บตุ รหลานได้
เชิงปริมาณ : 1. มีนักเรียน เข้าร่วมโครงการหา
รายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อย 50 คน
2. ครูที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 5 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีความรู้ ประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง
2. นักเรียน มีความรู้ สามารถพัฒนา

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
ระดับดีมาก
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1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสาหรับการฝึก
อาชีพในชั้นปีที่ 2
๑. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกาหนด
รูปแบบการดูแลนักเรียน ร่วมกัน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง
1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
อาคาร
๒. เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายกับนักเรียน
นักศึกษา ครู บุคลากร และบุคคลที่มาติดต่อได้อย่าง
ทั่วถึง

ความพึงพอใจ
ระดับดีมาก

ทุกสาขาวิชา

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๔๑

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
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โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มนักเรียน อาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจาปี พ.ศ. 2563

1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
2. เพื่อกาหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์
3. เพื่ อ สร้า งแบบทดสอบส าหรั บ ให้ นั ก เรี ย นทบทวน
ความรู้
4. เพื่อให้ นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานของการ
ทดสอบด้านอาชีวศึกษา
1. เพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่ อ ก าหนดวิ ช าที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ผลประเมิ น ผล
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อให้ได้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน

เชิงปริมาณ : 1. สามารถทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชาผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา

นักเรียน ผ่านเกณฑ์
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ

เชิงปริมาณ : 1. มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

แบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพที่
ได้มาตรฐานทุก
สาขาวิชา

1. เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความ
สามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชทั่วไป
ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่
สามารถช่วยให้นักเรียน ได้คิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็น
และกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 100 คน
2. ครูทปี่ รึกษาโครงการเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อย 15 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนนักศึกษา
มีความรู้ ประสบการณ์การเริ่มประกอบการธุรกิจของ
ตนเอง
2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ สามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมัน่ คงและยั่งยืน
เชิงปริมาณ : 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้า
ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จานวน 21 ผลงาน
ต่อปีแบ่งเป็น
- ระดับ ปวช. จานวน 21 ผลงาน
- ระดับ ปวส. จานวน 9 ผลงาน

นักเรียน อย่างน้อย
100 คน เข้าร่วม
โครงการ

ทุกสาขาวิชา

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 42

ที่

9

แผนงาน โครงการ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้
สื่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ นักเรียน ได้นาความรู้
ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ ผลงานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ชีวิตประจาวันและสังคมเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
1. เสริมสร้างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็น
นั ก คิ ด นั ก ประดิ ษ ฐ์ โดยอาศั ย ความรู้ด้ านวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ
อย่ า งมี เหตุ ผ ล และแลกเปลี่ ย นความรู้ป ระสบการณ์ ได้
อย่างกว้างขวาง
3. พั ฒ นาผลงานประดิ ษ ฐ์ ให้ เข้ า สู่ ค วามเป็ น มาตรฐาน
สามารถน าไปใช้ งานได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ประหยั ด และ
ปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้า ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ต่ าง ๆ โดยสามารถน าไปประยุ ก ต์ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับจังหวัด
ระดับภาคเหนือ จานวน 4 ผลงานต่อปี
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ชาติ
จานวน 2 ผลงานต่อปี
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้
ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจาวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
เชิงปริมาณ : 1. มีสิ่งประดิษฐ์ ทีเ่ ป็นผลงานของ
นักเรียน ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จานวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาติไม่
น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี
เชิงคุณภาพ : 1. ผลงานสามารถนาไปสู่การใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจาหน่ายได้ใน
เชิงพาณิชย์

1. จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแกนนาในการ
ป้องกันปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2. เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการพแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

เชิงปริมาณ : 1. จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน แกนนา
ในการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาจานวน 100 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ทุกสาขาวิชา

1.
10

โครงการสร้างเครือข่ายประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา

นักเรียนแกนนา
จานวน 100 คน

2.
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 43

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยงให้มีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์
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โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
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โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

13

โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาแกนนา ที่ได้รับ
ฝึกการอบรมจานวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ
ในปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทไี่ ด้รบั การอบรมเพื่อปรับทัศนคติ
และพฤติกรรมให้กับนักเรียน กลุม่ เสี่ยงได้
1. เพื่อติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : 1. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการ ของผู้สาเร็จการศึกษา
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถนาข้อมูลที่ติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน
การสอน และสามารถจัดหาตาแหน่งงานว่างตามที่
นักเรียน แจ้งความจานง
1. เพื่อจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษา
เชิงปริมาณ : ๑. จานวนนักเรียน อาชีวศึกษาระบบ
ระบบทวิภาคี
ทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อสร้างการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 20
๒. จานวนสถานประกอบการร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน และสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น เชิงปริมาณ : 1. ผลงานจากการดาเนินการโครงการ
ปวช. 3 และ ปวส. 2
วิชาชีพ ระดับ ปวช.3
2. เพื่อให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาเรียนรู้
2. ผลงานจากการดาเนินการโครงการ
วิชาชีพ ระดับ ปวส.2
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาชีพและนาไปประยุกต์เพือ่ พัฒนาผลงานด้าน
วิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ทุกสาขาวิชา
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ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

14

โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2563

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

15

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลา
การผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

1. เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเกิดทักษะใน
แสดงลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯสามารถนา
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้

16

โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึก
อาชีพของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

17

โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประจาปีการศึกษา 2563

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่
นักเรียน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ฝึกอาชีพให้กับ
นักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยว
กับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
1. เพื่อพัฒนาทักษะในงานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารให้กับนักเรียน
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
บริการ สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ให้กับผู้สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบ
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
การโรงแรม ระดับ ปวช.2 จานวน 14 คน ,
จานวน จานวน 24 คน , ปวส. 1 จานวน 13 คน ,
จานวน 8 คน และครู จานวน 4 คน
เชิงปริ
การ
มาณ : 1. นักเรียน เกิดทักษะและประสบการณ์
ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จานวน 40 คน ได้ฝึกทักษะในการผสมเครื่องดื่ม

นักเรีมียคนวาม
พึงพอใจ
ของ
ในระดับมาก
อาชีพ
และ
ปวช.3
ปวส.2

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบ
จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จานวน 20 คน และครู 4 คน

นักเรียการณ์
น พึงพอใจ
ในระดับมาก

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จานวน 20 คนผ่านมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 70

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

นักเรียน พึงพอใจ
ในระดับมาก
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ที่
18

แผนงาน โครงการ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT)
เพื่อวิถีชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
ให้กับชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชุมชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษา จานวนอย่าง
นักเรียน พึงพอใจใน
น้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนใน
ระดับมาก
ชุมชนได้
2. คนในชุมชนจานวนอย่างน้อย50คน ได้รับความรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
เชิงคุณภาพ : 1. คนในชุมชนได้รบั ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
2. คนในชุมชนสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานระดับสากล
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน และผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงคุณภาพ : 1. สามารถนาข้อมูลที่ติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน
การสอนและสามารถจัดหาตาแหน่งงานว่างตามที่
นักเรียน แจ้งความจานง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 46

ที่

แผนงาน โครงการ

2

โครงการสารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีร่ ับผูส้ าเร็จการศึกษา จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

โครงการ English Camp

4

โครงการ Christmas Day

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็
เชิงจปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
การศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการ สารวจ
เรียนการสอน และเตรียมนักเรียน มีคุณลักษณะทีต่ รง
เชิงคุณภาพ : 1. ได้รับการประเมินจากสถาน
กับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจานวน
ตลาดแรงงาน
ที่สารวจ
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของ
เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
นักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จานวน 200 คน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทาง
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
อาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดตี ่อวิชา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียน
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความ
นักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
มั่นใจ มีความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออกมาก
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา กล้าแสดงออก ขึ้น
ในทางที่ถูกต้องตามมารยาทสังคม
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการ
ทางาน มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4
สุโขทัย (ผู้สนใจ) จานวน 1,000 คน
ด้าน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียน ให้
สุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามหลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความ
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และกล้า
กระตือรือร้น และกล้าแสดงออกมากขึ้น
แสดงออกมากขึ้น
5. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
6. เพื่อให้นักเรียน รู้จักทางานเป็นหมู่คณะฝึกคิด ฝึกทา
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจ
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
นักเรียน 100 คน
เข้าร่วมและพึงพอใจ

นักเรียน 1,000
คน เข้าร่วมและพึง
พอใจระดับดีมาก
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ที่

แผนงาน โครงการ

5

โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลก
การศึกษาสู่อาชีพ" Open house

6

โครงการ Small Talks Small
Tipsคุยกันวันละนิด กับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละคา

วัตถุประสงค์
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียน
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครูที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
2. เพื่อให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึง
ผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถ
นาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษา และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน
3. เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีสสู่ ายตาสาธารณชน ในด้านการ
ผลิตนักเรียน นักเรียน สู่ตลาดแรงงาน และการบริการ
ทางวิชาการสู่ชุมชน
1. เพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง พูด ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในเขียนภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอย่างถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและ
สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์
ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า
500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู้เข้าร่วมพึงพอใจ
ระดับมาก

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย เจ้าหน้าที่ และคณะครู จานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Small
Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคา ได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้การ
ออกเสียงและการเขียนคาภาษาไทยอย่างถูกต้อง
สร้างเสริมความใฝ่รู้ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
เรียนรูภ้ าษาไทยและภาษาอังกฤษ มากขึ้น และ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์

นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 48

ที่

แผนงาน โครงการ

7

โครงการพัฒนานักเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

8

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

9

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๒.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เชิงปริมาณ : ๑.นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
เทคโนโลยี
จานวน 500 คน ดาเนินงานโครงการสัปดาห์
2. นักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มตี อ่ วิชาชีพของตนเอง
สุโขทัย
1. เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจ มีการพัฒนา
เชิงปริมาณ : ๑. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใน
อาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับทีส่ ูงขึ้น ผ่านแอพพลิเคชั่น Echo VE
เชิงคุณภาพ : ๑. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพของนักเรียน ให้มี
อาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดตี ่อวิชา
ทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มคี วามสนใจทางด้าน
มั่นใจ มีความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออกมาก
ภาษาอังกฤษได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ
ขึน้
4. เพื่อให้นักเรียน กล้าที่จะคิดนอกกรอบ ทาให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ และได้สร้างผลงานที่
ภาคภูมิใจ
๕. เพื่อให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีและเห็นความสาคัญ
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษต่ออาชีพในอนาคต
๑. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน และในชีวิตประจาวัน
๒. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัด การเรียนการสอน

เชิงปริมาณ : ๑. นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ : ๑. นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 49

ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
หมวดสมรรถนะแกนกลาง

๑. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ
เทคนิคและวิธสี อนและประสบการณ์ดา้ นภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา

เชิงปริมาณ : ๑. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน
๒ คน มาปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ : ๑. เพื่อเสริมความพร้อมและความ
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
๒. เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ ่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ

นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

11.

โครงการรับอาสาครูสมัครจีน

1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ
เทคนิคและวิธสี อนและประสบการณ์ดา้ นภาษาจีน
3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
ในสถานศึกษา

เชิงปริมาณ : ๑. ครูอาสาสมัครจีน จานวน 1 คน
มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ : ๑. เพื่อเสริมความพร้อมและความ
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
๒. เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ ่อยอดองค์ความรู้สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ

นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน และผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนานักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นาภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขางานของนักเรียน จากภายนอก
สถานศึกษาเช่นสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ
ชุมชนมาพัฒนานักเรียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาที่มสี าขางานที่มีการ
จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขา
งานที่เปิดสอน
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนทุกสาขางานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80
ของสาขางาน

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 50

ที่

แผนงาน โครงการ

2

โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความ
ร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและมอบ
เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ
ประจาปีการศึกษา 2563

3

4

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาใน
การดูแลและพัฒนานักเรียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับ
สถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน 1. เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
กลุ่มนักเรียน อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีความ
พร้อมทีจ่ ะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขดความสามารถ
ของนักเรียน และประชาชนทั่วไปให้พัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการสารวจความพึงพอใจของสถาน
1. เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
ประกอบการทีร่ ับผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
รับผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอน และเตรียมนักเรียน ใหม่คุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ทาบันทึก
ข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียนนักศึกษา
เข้าฝึกงาน จานวน 10 แห่ง
เชิงคุณภาพ : 1. สถานประกอบการร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพใน
การดูแลนักเรียนนักศึกษายิ่งขึ้น

สถานประกอบการ
จานวน 10 แห่ง

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย เข้าร่วมทุกสาขาวิชา
2. ครูทปี่ รึกษาโครงการเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 15 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีความรู้ประสบการณ์การ
พร้อมเริม่ ประกอบการธุรกิจของตนเอง
2. นักเรียน มีความรู้สามารถพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยัง่ ยืน

นักเรียน อย่างน้อย
100 คน

เชิงปริมาณ : 1. สถานประกอบการกรอกแบบ
สถานประกอบการมี
สารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่
ความพึงพอใจระดับ
กรอกแบบสารวจ
มากร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : 1. ได้รับการประเมินจากสถาน
ขึ้นไป
ประกอบการให้นักเรียน ผ่านร้อยละ 80 ของจานวน
ที่สารวจ
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ที่
5

แผนงาน โครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึก
อาชีพของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

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

เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว จานวน 20 คน และครู 4 คน

นักเรียน นักศึกษา
มีความพึงพอใจ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯ สูค่ รูมืออาชีพ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ ให้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนาเอาความรู้ที่
ได้จากการ อบรมสัมมนาดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน
การสอน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ : 1. สถานศึกษาที่มสี าขางานที่มีการ
จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนา
นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขา
งานที่เปิดสอน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนทุกสาขางานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ของสาขางาน
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ที่
2

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ :
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้าประจา
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ครูชาวต่างชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
(เจ้าหน้าที)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานขับรถ)
ลูกจ้างชั่วคราว
(นักการภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราว
(แม่บ้าน)
ลูกจ้างชั่วคราว
(ยาม)
รวม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
47
1
1
6
13
1
23

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน

2

คน

จานวน

8

คน

จานวน

2

คน

จานวน

3

คน

จานวน

112

คน

ร้อยละ 100
เข้ารับการพัฒนา

เชิงคุณภาพ : 1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
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ที่

แผนงาน โครงการ

3

โครงการไม่เคยหาย ไม่เคยลา ไม่เคยมา
สาย ข้าราชการครูและบุคลากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ :
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้าประจา
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ครูชาวต่างชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
(เจ้าหน้าที่)
ลูกจ้างชั่วคราว
(พนักงานขับรถ)
ลูกจ้างชั่วคราว
(นักการภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราว
(แม่บ้าน)
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
รวม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
47
1
1
6
13
1
23

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน

2

จานวน

8

คน
คน
คน

จานวน

2

คน

จานวน
จานวน

3
คน
112 คน

ร้อยละ 95 ของ
ครูและบุคลากรมา
ทางานทันเวลา

เชิงคุณภาพ : 1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
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ที่
4

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู
อาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรครูด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรครู
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรครู ให้สามารถพัฒนานักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

เชิงปริมาณ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 20 ของแต่ละสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ : 1. บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนานักเรียน ให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนเพิ่มสูงขึ้น

บุคลากรครู ร้อยละ
20 ของสาขาวิชา
เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it center

วัตถุประสงค์
1. ผลต่อประชาชน
1.1 ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน
ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ
การซ่ อ มบ ารุ ง และเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ด้ า นการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่ งเสริมการรวมกลุ่ม ช่ าง
ชุ ม ชน ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ผ่ า นเครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (อบต.) และ
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

เชิงปริมาณ : 1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร
ผู้ใช้บริการและ
ประจา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและ ผู้รับบริการมีความ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 1 จุด
พึงพอใจระดับดีมาก
2. สถานที่ที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง จานวน 1
ตาบล
3. การซ่อมแซมเครื่องมือเครือ่ งจักร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิต
ประจาวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ
4. พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการ
รับรอง คุณภาพสินค้าเบื้องต้น
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ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ่ ายทอดความรู้พั ฒ นาสุขอนามั ยพื้ นฐาน
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่า เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับ สนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้
งานเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่
นามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์
2. ผลต่อนักเรียน
2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบตั ิงาน
ในชุมชน
2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนา
ทักษะแก่นักเรียน ให้มีความสามารถ มีประสบการณ์
มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรือ่ งการบารุงรักษา
การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุ การใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์
การดารงชีวิตประจาวัน
3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า

5. ช่างชุมชน จานวน 5 คน
6. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ากว่า
500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณ์ดารงชีวิตประจาของครัวเรือน
2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
3. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้าง
งาน สร้างรายได้
4. รวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
5. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อ
การติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน
สร้างรายได้
6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุน
การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้า
เบื้องต้น
7. ผู้อาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ
ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบตั ิจริงกับทีมช่างซ่อมประจา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผูย้ ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
3. เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก
4. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและ
ครอบครัว

8. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการ
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความ
พร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เชิงปริมาณ : 1. ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. อัตราการแข่งขันทางการตลาด
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ
และมีขดี ความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
3. สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ดารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
เชิงคุณภาพ : 1. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา เข้าใจถึง
สารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติ
ตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องของสาร
เสพติดให้โทษ
2. เพื่อให้กเรียน นักศึกษา รูจ้ ักแนวทางการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติด
3. เพื่อให้กเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นโรงเรียนสีขาว

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับ
ดีมาก

โรงเรียนปลอด
สารเสพติด
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4

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
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โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ปีการศึกษา 2563
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดเี ป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้นักเรียน มี
ความรู้ มีทักษะในการทางาน รักการทางาน มีเจตคติ
ที่ดีและ
1. เสริมสร้างนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
2. ส่งเสริมให้นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิด
กล้าปฏิบตั ิอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
3. พัฒ นาผลงานประดิ ษฐ์ให้ เข้าสู่ความเป็ น มาตรฐาน
สามารถน าไปใช้ งานได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ ประหยั ด และ
ปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนา
สร้ า งผลงาน ให้ เกิ ด ความก้ า วห น้ า ในการคิ ด ค้ น
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ต่ า ง ๆ โดยสามารถน าไปประยุ ก ต์ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่อ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องสั งคมส่ วนรวมและ
ประเทศชาติ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ทุกชั้นทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาที่วิทยาลัยฯได้จัดขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการ
ทางาน รักการทางาน มีเจตคติทดี่ ีและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นักเรียน ร้อยละ
95 เข้าร่วมชมรม
วิชาชีพ สามารถ
จัดทารูปเล่ม
รายงานกิจกรรมได้
ระดับดี

เชิงปริมาณ : 1. มีสิ่งประดิษฐ์ ทีเ่ ป็นผลงานของ
นักเรียน ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จานวนไม่น้อยกว่า 21 ผลงานต่อปี ในระดับชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี
เชิงคุณภาพ : 1. ผลงานสามารถนาไปสู่การใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจาหน่ายได้
ในเชิงพาณิชย์

- ไม่น้อยกว่า 21
ผลงานต่อปี
- ระดับชาติ 1
ผลงานต่อปี
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6

โครงการทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความ
ร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2563

7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนานักเรียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับ
สถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ทาบันทึก
สถานประกอบการ
ข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน เข้าฝึกงาน จานวน 10 แห่ง
จานวน 10 แห่ง
2. มีสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ จานวน 10 แห่ง
เชิงคุณภาพ : 1 สถานประกอบการร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ในการดูแลนักเรียน ยิ่งขึ้น
โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือ 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์
เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน ผู้กู้ยืมทุกระดับชั้น เข้า
ผู้กู้ยืมเข้าร่วม
ชน คนดี มีจิตสาธารณะ” ปันเวลา แชร์
สิ่งแวดล้อม
ร่วมโครงการ ครบ 100%
โครงการร้อยละ
ความสุข
2. เพื่อให้นักเรียน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
2. นักเรียน ทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา ทุก
100
อย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมี
ประเภท เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลัก
3.บุคลากร และนักเรียน ที่ไม่ได้กยู้ ืม
ธรรมาภิบาล
แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อให้นักเรียน ได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อย
3 ห่วง 2 เงื่อนไข นามาใช้ในการแสดง
กว่า 3 กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน
จิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อย
4. เพื่อให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทา
กว่า 18 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน
กิจกรรมร่วมกัน
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิต
5. เพื่อให้นักเรียน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่ สมอ
สามารถนามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะ
ให้แก่ สถานศึกษา และสังคม
และมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวรหรือ
6. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลัก
มีน้าใจและจิตสาธารณะ
ธรรมาภิบาล
7. เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่ง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนา
ต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสาเร็จการศึกษา
ทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และ
ร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
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9

แผนงาน โครงการ
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เป้าหมาย

ด้วยการช่วยสร้างจิตสานึกให้ทุกคน
5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงิน กยศ. มี
จิตสานึกที่ดีในการในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อ
การศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสาเร็จการศึกษา
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม 1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผู้ยากไร้
เชิงปริมาณ : 1. ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับ
จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
3. เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เสริม
3. อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและองค์การอย่าง
มีคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ
และมีขดี
3. สามารถรวมกลุม่ กัน เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ดารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผู้ยากไร้
เชิงปริมาณ : 1. ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
3. เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เสริม
3. อัตราการแข่งขันทางการตลาด
สูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก
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เป้าหมาย

และมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
3. สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ดารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ
2. สนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
ปริญญาตรี ทีฝ่ ึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
อาชีวศึกษา
2563 จานวน 25 คน
3. เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจวัตถุประสงค์ของการออก
เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและ
4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์
สามารถปฏิ บั ติ ต นในสถานประกอบการ รวมถึ ง
ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพและเซ็นอนุญาตให้ผู้เรียน สามารถบั น ทึ ก การฝึ ก งาน/ฝึ ก อาชี พ และจั ด ท า
เข้ารับการฝึกอาชีพ
รายงานเพื่อนาเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้
5. เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
๒. ผูป้ กครองมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของผู้เรียน เซ็น
อนุญาตให้ผเู้ รียนเข้าฝึกอาชีพ และตอบคาถามเพื่อนา
ความคิดเห็นของผู้ปกครองมาทาการวิจัย และพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
1. บริการวิชาชีพการต่อยออดผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จานวน
งานศิลปะ
22 คน
2. ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจานวน 24 คน ได้ เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนระดับชัน้ ปวช. และ ปวส.
ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพให้เกิดประโยชน์
จานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และนาความรู้
3. ครูและนักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบตั ิให้เป็นประโยชน์
การประกอบอาชีพได้
ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน นักศึกษา และ
สามารถสร้างอาชีพอิสระได้

10

โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ
2563

11

โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

12

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น
ปวช.

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จานวน
22 คน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจระดับมาก

นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก

นักเรียน มีความ
พึงพอใจระดับมาก
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แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่ได้
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ
ตนเองและครอบครัว
4. สร้างเจตคติที่ดีในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับชัน้ ปวช.
จานวน 22 คน สามารถปฏิบัติงาน และนาความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบตั ิให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน นักศึกษา และ
สามารถสร้างอาชีพอิสระได้

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลก
การศึกษาสู่อาชีพ” Open House

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั กเรียนระดับ มั ธยมศึ กษา ครูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมรวมถึง
ผู้ ป กครอง ในเขตจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และใกล้ เ คี ย ง มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง
ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนาข้อมูลไปใช้
เป็นแนวทาง ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา และเลือก
ศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีสสู่ ายตาสาธารณชน ในด้านการผลิต
นักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทาง
วิชาการสู่ชุมชน

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และผูป้ กครองนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และ
ใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู้เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 62

ที่

แผนงาน โครงการ

2

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

1. เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจ
สมัครเรียนต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3

โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1. เพื่อจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2. เพื่อสร้างการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี

4

โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์
และอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อซ่อมแซมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และอาคารสถานที่
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขต
จังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จานวน 1,000
คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่
ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
เชิงปริมาณ : 1. จานวนผูเ้ รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20
๒. จานวนสถานประกอบการร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เรียนและสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. ผู้เรียนและสถานประกอบกลุ่ม
เป้าหมาย มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์การ
การศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก

เชิงปริมาณ : 1. ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชารุดตาม
จานวน
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาและ
ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 8 ตัว
เชิงคุณภาพ : 1. ยานพาหนะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีระบบประปา ระบบไฟที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทั่วถึง

นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจระดับมาก

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก

จัด
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ที่

แผนงาน โครงการ

5

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ นักเรียน มีการเข้าใช้
เกิดประโยชน์
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
3. เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมนิสับรัก
การอ่าน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. นักเรียน มีนสิ ัยรักการอ่านเพิ่มมาก
ขึ้น

พันธกิจที่ 5 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาจุดเด่นและจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ที่

แผนงาน โครงการ

1

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้านองค์การ
วิชาชีพ ลูกเสือ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ กีฬาและนันทนาการ
เยาวชนดีเด่น
ศรีอาชีวะ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.

โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดเี ป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้
และมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
4. เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้นักเรียน มี
ความรู้ มีทักษะในการทางาน รักการทางาน มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1. เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
2. เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความ

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ทุกชั้นทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาที่วิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการ
ทางาน รักการทางาน มีเจตคติทดี่ ีและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นักเรียน ร้อยละ
95 เข้าร่วมและทุก
ชมรมวิชาชีพ
สามารถจัดทา
รูปเล่ม รายงาน
กิจกรรมได้ ระดับดี

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ทุกชั้นทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีตระหนักถึงความสาคัญ

นักเรียน มีการ
พัฒนาตนเอง
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ที่

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างจิตสานึก ให้เยาวชนรุน่ หลังมีความรักและ
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย
4. เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของภาษาไทย
5. เพื่อให้นักเรียน ร่วมมือกันทานุบารุงส่งเสริม
อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทย
ซึ่งถือเป็นภาษแห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์
ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราควร
อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลาน
ได้ศึกษา ถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้สักวันหนึ่ง
อาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงาน โครงการ

1

โครงการทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความ
ร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2563

2

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน Fix it center

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับ
สถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการดูแล
และพัฒนานักเรียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับ
สถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เชิงปริมาณ : 1. มีสถานประกอบการที่ทาบันทึก
สถานประกอบการ
ข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน เข้าฝึกงาน จานวน 10 แห่ง
จานวน 10 แห่ง
2. มีสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ จานวน 10 แห่ง
เชิงคุณภาพ : 1. สถานประกอบการร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ในการดูแลนักเรียน ยิ่งขึ้น
1. ผลต่อประชาชน
เชิงปริมาณ : 1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร
ผู้ใช้บริการและ
1.1 ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้
ประจา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและ ผู้รับบริการมีความ
วิธีการใช้ การดูและรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 1 จุด
พึงพอใจระดับดีมาก
ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
2. สถานที่ที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง
และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ จานวน 1 ตาบล
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
3. การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ใน
เครื่องใช้ในครัวเรือน
การประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิต
1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพ ประจาวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ
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การซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่าง
ชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกั บองค์ก ารบริหารส่วนตาบล (อบต.) และ
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พฒ
ั นาสุขอนามัย
พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่า เสริมสร้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่
นามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
2. ผลต่อนักเรียน
2.1 เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักเรียน อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนา
ทักษะแก่นักเรียน ให้มีความสามารถ มีประสบการณ์
มี ส มรรถนะและความพร้ อ ม สร้า งช่ อ งทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

4. พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5. ช่างชุมชน จานวน 5 คน
6. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ากว่า 500 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาของครัวเรือน
2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
3. ช่างชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้าง
งาน สร้างรายได้
4. รวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
5. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสีย่ งต่อ
การติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน
สร้างรายได้
6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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3. ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรือ่ งการบารุงรักษา
การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุ การใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์
การดารงชีวิตประจาวัน
3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรบาน
คุณภาพสินค้า
3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการ
เพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบตั ิจริงกับทีมช่างซ่อมประจา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม
บารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผูย้ ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
3. เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพ
หลัก
4. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและ
ครอบครัว

การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้า
เบื้องต้น
7. นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ
ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
8. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการ
พัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ : 1. ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้รับบริการมีความ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
พึงพอใจระดับดีมาก
2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ
และมีขดี ความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
3. สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ดารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา
2563

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกาหนด
รูปแบบการดูแลนักเรียน ร่วมกัน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง

เชิงปริมาณ : 1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
เข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

5

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สาหรับนักเรียน ทุกสาขาวิชา

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน
600 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ได้รับความรู้ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ทุกชั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่
วิทยาลัยฯได้จดั ขึ้น
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการ
ทางาน รักการทางาน มีเจตคติทดี่ ีและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ความพึงพอใจของ
นักเรียน ระดับดี
มาก

6

7

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้ นักเรียน ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ นักเรียน มีความรู้คู่
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
2. เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนให้ นักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สั งเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
4. เพื่ อ พั ฒ นาการการเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย น มี
ความรู้ มีทักษะในการทางาน รั กการทางาน มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1. เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียน โรงเรียนมัธยม สนใจ
สมัครเรียนต่อทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

นักเรียน ร้อยละ
95 เข้าร่วมและทุก
ชมรมวิชาชีพ
สามารถตัดทา
รูปเล่ม รายงาน
กิจกรรมได้ ระดับดี

เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน โรงเรียนมัธยม ในเขต
จังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว
จานวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ
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โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะ
แนวอาชีพสาหรับผู้ที่จะสาเร็จการศึกษา

9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อให้นักเรียน ที่จะสาเร็จการศึกษามีแนวทางในการ เชิงปริมาณ: 1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของ
เลือกสาขาวิชา และสถาบันทีต่ นเอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสาเร็จการศึกษาใน
สนใจรวมถึงมีความรู้เรื่องการสมัครงาน และการ
ปีการศึกษา 2562 จานวน 400 คน
ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
2. นักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 จานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ: 1. นักเรียน ระดับชัน้ ปวช.3 ศึกษาต่อ
ในระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2. นักเรียน สามารถรู้แนวทาง
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเองต้องการ
และรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลัง
สาเร็จการศึกษา
โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือ 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์
เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน ผู้กู้ยืมทุกระดับชั้น เข้า
ชน คนดี มีจิตสาธารณะ” ปันเวลา แชร์
สิ่งแวดล้อม
ร่วมโครงการ ครบ 100%
ความสุข
2. เพื่อให้นักเรียน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา 2. นักเรียน ทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา ทุกประเภท เข้า
อย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่
ร่วมโครงการ ครบ 100%
ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากร และนักเรียน ทีไ่ ม่ได้กู้ยืม แต่มีความ
3. เพื่อให้นักเรียน ได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
3 ห่วง 2 เงื่อนไข นามาใช้ในการแสดงจิตอาสาให้เกิด
4. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 3
ความยั่งยืน
กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน
4. เพื่อให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทา
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 18
กิจกรรมร่วมกัน
ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน
5. เพื่อให้นักเรียน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิต
สามารถนามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
สาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่ สมอ
ให้แก่สถานศึกษา และสังคม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรม
6. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวร
มีน้าใจและจิตสาธารณะ
หรือถาวร สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตาม
7. เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อ หลักธรรมาภิบาล
การศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสาเร็จการศึกษา
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาทรัพยากรที่เหลือใช้
มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมจานวน
1,000 คน

ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจระดับมาก

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 69

ที่

10

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4. ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน
รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
ด้วยการช่วยสร้างจิตสานึกให้ทุกคน
5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยมื เงิน กยศ. มีจิตสานึกที่ดี
ในการในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา
ให้รุ่นน้องเมื่อสาเร็จการศึกษา
6. ผู้เข้าร่วมโครงการทากิจกรรมจิตอาสาได้เข้าร่วม
กิจกรรม ครบ 100%
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม 1. เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ผู้ยากไร้
เชิงปริมาณ : 1. ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับ
จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว 2. สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
3. อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
เสริม
เชิงคุณภาพ : 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและองค์การอย่าง
มีคุณภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีด
3. สามารถรวมกลุม่ กัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็น
แหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การโรงเรียน
และชุมชนท้องถิ่น
4. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดารงอยู่
อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจ
ระดับมาก
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ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ “เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
3.2 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
1. ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
ที่
1

พันธกิจ
ผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ที่
1
2

2
3
4

5

พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1

ร่วมอนุ รักษ์และส่งเสริมวัฒ นธรรมท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

1

1
1
2

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
พั ฒ นาคุ ณ ภ าพผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ตลาดแรงงานระดับสากล
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
ยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา ให้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

ที่
6

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

ที่
1

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA
บริหารจัดการเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล

3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจานวน 2 กลยุทธ์ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การทางาน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนาผู้เรียน
2) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2563
3) โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563
4) โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
6) โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจาปีพ.ศ. 2563
9) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2563
10) โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๒๖

11) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา 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 ประจาปีการศึกษา 2563
18) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัด :
- สถานศึกษาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิน่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
3) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
4) โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตร
หลานได้
4) โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๒๗

5) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
ตัวชี้วัด :
- เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา
6) โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด :
- มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.1 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ของแต่ละสาขาวิชาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
7) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ และประกอบธุรกิจทุกสาขาวิชา
- ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 15 คน
8) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ประจาปีพ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด :
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดระดับ อศจ. จานวน 21
ผลงานต่อปี แบ่งเป็น
ระดับ ปวช. จานวน 12 ผลงาน
ระดับ ปวส. จานวน 9 ผลงาน
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ภาค ภาคเหนือ
จานวน 4 ผลงานต่อปี
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 2
ผลงานต่อปี
9) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด :
- มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของผู้เรียน ส่งเข้าประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดจานวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี
10) โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤติผู้เรียน
ตัวชี้วัด :
- จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนาในการสร้างเครือข่าย
ประสานความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน
11) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัด :
- ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สาเร็จการศึกษา
12) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๒๘

ตัวชี้วัด :
- จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20
- จานวนสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 20
13) โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ของผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2
ตัวชี้วัด :
- ผลงานจากการดาเนินการโครงการวิชาชีพผู้เรียน ระดับ ปวช.3
- ผลงานจากการดาเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
14) โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
15) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน เกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
16) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาชีพและศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง
17) โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
จานวน 20 คน ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องอื่นในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาหาร คิดเป็นร้อยละ 50
18) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษา จานวนอย่างน้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชุมชนได้
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานระดับสากล
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๒๙

2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
2) โครงการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
3) โครงการ English Camp
4) โครงการ Christmas Day
5) โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" Open house
6) โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละคา
7) โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
8) โครงการ U Mee D Echo VE Contest การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อก้าว
สู่อาชีพผ่านแอพลิเคชั่น Echo VE
9) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
10) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดสมรรถนะแกนกลาง
11) โครงการรับครูอาสาสมัครจีน
2.2.3 ตัวชี้วัด
1. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
- ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สาเร็จการศึกษา
๒) โครงการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัด :
- สถานประกอบการตอบแบบสารวจให้กับวิทยาลัยฯ
3) โครงการ English Camp
ตัวชี้วัด :
- เสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อ การจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
4) โครงการ Christmas Day
ตัวชี้วัด :
- ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มี
ความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออกมากขึ้น
5) โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" Open House
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๐

ตัวชี้วัด :
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง
เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน
6) โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละคา
ตัวชี้วัด :
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิดกับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคา ได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้การออกเสียงและการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง
สร้างเสริมความใฝ่รู้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ
สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
7) โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. และ
ปวส. จานวน 500 คน ดาเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8) โครงการ U Mee D Echo VE Contest การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อก้าว
สู่อาชีพผ่านแพพลิเคชั่น Echo VE
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมาขึ้น
9) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10) โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดสมรรถนะแกนกลาง
ตัวชี้วัด :
- เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
11) โครงการรับครูอาสาสมัครจีน
ตัวชี้วัด :
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๑

- เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้สร้าง
ความสัมพันธ์ระดับประเทศ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จานวน 1 กลยุทธ์
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา
ผู้เรียน
2) โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2563
3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
4) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนา
ผู้เรียน
ตัวชี้วัด :
- นักเรียนทุกสาขาวิชา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น
2) โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- สุถานประกอบการร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน
นักศึกษายิ่งขึ้น
3) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ การพร้อมเริ่มประกอบการ
ธุรกิจของตนเอง
4) โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80
ของจานวนที่สารวจ
5) โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด :
- นักศึกษาได้รับความรู้และประสอบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เป้าประสงค์ เพือ่ ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ปีการศึกษา 2563
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3) โครงการไม่เคยหาย ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
๔) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๓

ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- บุคลากรครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ได้พัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทางาน
3) โครงการไม่เคยหาย ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตัวชี้วัด :
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน
๔) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด :
- บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
2) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
3) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
5) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
6) โครงการทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 25623
7) โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ”
ปันเวลา แชร์ความสุข
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๔

8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
10) โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2563
11) โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
12) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
ตัวชี้วัด :
- ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
2) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
ตัวชี้วัด :
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและ
สวัสดิการ อย่างมีคุณภาพ
3) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ตัวชี้วัด :
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด
๔) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
ตัวชี้วัด :
- ผู้เรียนทุกชั้นทุกแผนก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯ
จัดขึ้นและมีทักษะ มีความรู้ รักการทางาน มีเจตคติที่ดีและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5) โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถนาไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถจาหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์
6) โครงการทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- สถานศึกษาประกอบการร่วมกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่าย
สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแล
นักเรียน นักศึกษายิ่งขึ้น
7) โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ”
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๕

ปันเวลา แชร์ความสุข
ตัวชี้วัด :
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตอาสาและมีพฤติกรรมสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น
ในสังคม
8) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด :
- ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
9) โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
ตัวชี้วัด :
- ดาเนินการฝึกอาชีพตามหลักสูตร 108 อาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตาม
แผนดาเนินงาน
- สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ภายในองค์การโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
10) โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด :
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
11) โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ตัวชี้วัด :
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน
และนาความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชนของนักเรียน
12) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ตัวชี้วัด :
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 22 คน สามารถปฏิบัติงาน และนา
ความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชนของนักเรียน นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๖

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 มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาจุดเด่นและจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๗

องค์การวิชาชีพ ลูกเสือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กีฬาและนันทนาการ
เยาวชนดีเด่น ศรีอาชีวะ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2) โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
องค์การวิชาชีพ ลูกเสือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กีฬาและนันทนาการ
เยาวชนดีเด่น ศรีอาชีวะ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด :
- ผู้เรียนทุกชั้นทุกแผนก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นและมีทกั ษะ มี
ความรู้ รักการทางาน มีเจตคติที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
2) โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
ตัวชี้วัด :
- เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทย
ซึง่ ถือเป็นภาษาแห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควร
ภาคภูมิใจ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ
1. วัตถุประสงค์
1.1 สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล
2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2563
2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
3) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
๔) โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับผู้เรียนทุกแผนก
6) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
8) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสาหรับผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษา ประจาการศึกษา 2562
9) โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี จิตสาธารณะ”
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๘

ปันเวลา แชร์ความสุข
10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ตัวชี้วัด :
- มีสถานประกอบการทีร่ ่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่าย
สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแล
นักเรียนนักศึกษายิ่งขึ้น
- ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
2) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
ตัวชี้วัด :
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและ
สวัสดิการ อย่างมีคุณภาพ
๔) โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด :
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้
แก่บุตรหลานได้
5) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับผู้เรียนทุกแผนก
ตัวชี้วัด :
- นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
6) โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
ตัวชี้วัด :
- ผู้เรียน ทุกชั้นทุกแผนก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่
วิทยาลัยฯ จัดขึ้นและมีทักษะ มีความรู้ รักการทางาน มีเจตคติที่ดีและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7) โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
ตัวชี้วัด :
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทีไ่ ด้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อ
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสาหรับผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษา ประจาการศึกษา 2562
ตัวชี้วัด :
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๓๙

- นักเรียนสามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเอง
ต้องการและรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา
9) โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ”
ปันเวลา แชร์ความสุข
ตัวชี้วัด :
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตอาสาและมีพฤติกรรมสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น
ในสังคม
10) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด :
- ดาเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดาเนินงาน
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ๔๐

ภาคผนวก

นิยามศัพท์
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรฐาน 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ข้อกาหนดมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่า
เทียมกับทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่พึงประสงค์
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อใช้เป็นแนวทาง เกณฑ์ในการ
จัดการศึกษา กากับ ดูแล นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผนและการดาเนินการตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

คณะผู้จัดทารูปเล่มมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสุรเชษฐ์

นาครินทร์

นางสาวปวีณา

นพนรินทร์

นางปนัดดา

ลิ่มภูษติ เจริญ

นางสาวพัชรวรรณ

มิ่งเหมือน

