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ขอมูลสภาพท่ัวไปของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
๑.  ขอมูลท่ัวไปจังหวัดเชียงราย 
๑.๑ ท่ีตั้ง  จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงท่ี ๑๙ องศา

เหนือ ถึง ๒๐ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือและเสนแวงท่ี ๙๙ องศา ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดา
ตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพฯ ๘๒๙ กิโลเมตร 

๑.๒ อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐประชาธิปไตย  
                                   ประชาชนลาว 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดพะเยาและลําปาง  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและจังหวัดเชียงใหม  
แนวเขตชายแดนติดตอกับประเทศพมา ดานอําเภอแมจัน แมสาย แมฟาหลวง และเชียงแสน รวม 
๑๕๓ กิโลเมตร แนวชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง ๑๕๕ 
กิโลเมตร 

๑.๓ สภาพภูมิประเทศ 
      มีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนท่ีราบสูง
เปนหยอมๆ ในเขตอําเภอแมสรวย เวียงปาเปา และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 
๑,๕๐๐ -๒,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล บริเวณสวนท่ีราบตามลุมแมน้ําสําคัญในตอนกลางของ
พ้ืนท่ี ไดแกอําเภอพาน เมือง แมจัน แมสาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ ๔๑๐-๕๘๐ 
เมตร จากระดับน้ําทะเล 

๑.๔ สภาพภูมิอากาศ 
ฤดูรอน   ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ   -   กลางเดือนพฤษภาคม  มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  

๒๗.๑ องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  ๓๖.๖   องศาเซลเซียส  เม่ือวันท่ี   ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑  
และอุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๕.๐ องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน   ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   -   กลางเดือนตุลาคม   เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด 
คือเดือนสิงหาคม    ปริมาณ  ๓๐๔.๖  มิลลิเมตร  ในป ๒๕๕๑   มีฝนตกท้ังป  ๑๖๓ วัน  ปริมาณฝน
รวม   ๑,๗๒๙.๑  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว   อยูในชวงกลางเดือนตุลาคม -   กลางเดือนกุมภาพันธ   อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย   
๑๓.๐  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด  ๗.๗  องศาเซลเซียส   วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
  
ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน (GMS) 
 ความรวมมือดาน Logistics ระหวางจังหวัดเชียงรายกับประเทศในอนุภาคลุมน้ําโขงตอนบน 
จังหวัดเชียงรายมีเสนทาง Logistics สูสิบสองปนนา หลายโครงการ รายละเอียดดังนี้  
๑) เสนทาง R๓ เสนทาง R๓A จาก อําเภอเชียงของ-ไปเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สูแขวงหลวงน้ํา
ทา สปป.ลาว เขา บอหาน ถึง สิบสองปนนา 
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๒) เสนทาง R๓B จาก อําเภอแมสาย – เขาทาข้ีเหล็ก-เขาเมืองลา ในเขตประเทศพมา เขาสูเมืองตา
ลอ ถึงสิบสองปนนา ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓) การกอสรางสะพานขาแมน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงของ กับเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว ซ่ึง
จะแลวเสร็จประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔) การกอสรางทาเทียบเรือแหงท่ี  ๒  อําเภอเชียงแสน   จะแลวเสร็จในป พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

๒. ขอมูลท่ัวไปของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีจํานวน ๘ วิทยาลัยฯ ประกอบดวย 
๒.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตั้งอยูท่ี  ๖๗๐ ถนนธนาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

โทรศัพท ๐๕๓-๗๑๑๐๓๖ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๑๕๖๑ 
๒.๒ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายตั้งอยูเลขท่ี  ๑๐๔๖ถนนสนามบิน  ตําบลเวียง  อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย   โทรศัพท  ๐๕๓-๗๑๓-๐๓๘โทรสาร  ๐๕๓-๗๑๑๐๒๕ 
๒.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาณจนาภิเษกเชียงรายตั้งอยูท่ี๙๑ ม.๙ ถนนเดนหา-ดงมะดะ ต.ปาออ

ดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑ 
๒.๔ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยูท่ี บานหนองยาว ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ๕๗oooโทรศัพท : o-๕๓๗๗-๔๕๘๙ โทรศัพท : o-๕๓๗๗-๕๘๔ 
๒.๕ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ๑๙๑ หมู ๑๕ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โทร : o๕๓๗๙๕๕๒๖  

โทรสาร : ๕๓๙๕๕๑๑ 
๒.๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรา ท่ีอยู ๕๑ หมู ๖ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

๕๗๑oo. โทรศัพท: o-๕๓๖๗-๔๓๕o. โทรสาร: o-๕๓๖๗-๔๓๔๙ 
๒.๗ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง ๑๓๒ ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง  

จังหวัดเชียงราย ๕๗๒oo 
โทรศัพท o๕๓-๙๕๓๓๙๒ โทรสาร o๕๓-๙๕๓๔๗๔ 

๒.๘ วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา ท่ีอยู ต.ปาเง้ียว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 
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ขอมูลสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

ประวัติการจัดตั้ง 
1 กันยายน 2481 ตั้งโรงเรียนชางทอผาเชียงรายสังกัดกองอาชีวศึกษากรมวิชาการกระทรวงธรรมการ 
พ.ศ.  2482 ยายมาตั้งเปนเอกเทศณท่ีตั้งวิทยาลัยฯปจจุบัน 
พ.ศ.  2484 อยูในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2490 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางสตรีเชียงราย 
พ.ศ.  2495 อยูในสังกัดกองโรงเรียนการชางกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2515 อยูในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2516 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงรายกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  2519 รวมกับโรงเรียนการชางเชียงรายและยกฐานะเปนวิทยาลัยชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พ.ศ.  2520 อยูในสังกัดกองวิทยาลัยกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

 พ .ศ.  2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเขต 1 ตั้งเปนวิทยาลัยใหมแตใชชื่อเดิมวา 
  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย”  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ .ศ.  2524 เปดสอนระดับปวช. แผนกวิจิตรศิลป 
 พ .ศ.  2526 เปดสอนระดับปวส. แผนกบัญชีผาอาหารและระดับปวท. 
 พ .ศ.  2529 เปดสอนระดับปวส. แผนกคหกรรม 
 พ .ศ.  2535 เปดสอนปวช. แผนกถายภาพปวท. แผนกธุรกิจโรงแรม 
 พ .ศ.  2538 เปดสอนปวส. สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ) รับจาก 
  ผูจบการศึกษาระดับปวช . 

พ.ศ.  2539 เปดสอนปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ (ระบบปกติ)  และปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
(ทวิภาคี) สาขาวิชาพณิชยการกลุมวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

พ.ศ.  2540 เปดสอนระดับปวส.  ระบบภาคสมทบสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชา 
  คอมพิวเตอรธุรกิจ , ปวส.  สาขาวิชาประติกรรมไทย 

พ.ศ.  2541 เปดสอนระดับปวช. ระบบสะสมหนวยกิตสาขาวิชาพณิชยการ, ปวส. สาขาวิชาพิมพสกรีน 
พ.ศ. 2542 เปดสอนระดับปวช. ระบบทวิภาคีกลุมวิชาธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ , ปวส.                           

ระบบปกติสาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน 
พ.ศ. 2543 เปดสอนระดับปวส. ระบบปกติสาขาวิชาการพิมพสกรีน 
พ.ศ. 2544 เปดสอนระดับ ปวส. ระบบปกติสาขาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
พ.ศ. 2546 ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2546 
 รางวัลหองสมุดดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ  
 เปดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  
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พ.ศ. 2549 รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเดน ระดับชาติ  
 เปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ. 2550 เปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกประเภทวิชาศิลปกรรม  
พ.ศ. 2551  - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงป 2551ระดับภาค ภาคเหนือ  
พ.ศ. 2552 - ไดรับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2552 

   - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมแหงป  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดสวมอาชีวะแหงป 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศหนวยมาตรฐานดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ ปการศึกษา 2552 

   - รางวัลแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงปการศึกษา 2552   
   - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ดาน ไดแก  
   ดานคุณธรรม (D2) และดานหางไกลยาเสพติด (D3) ปการศึกษา 2552 
   จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

พ.ศ.2553  - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ดานการจัดสถานท่ี เรียนรูทางเทคโนโลยี  
  สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษท่ีสอง ชื่อผลงาน หองปฏิบัติการบัญชี 

  - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ดานการจัดสถานท่ี เรียนรูทางเทคโนโลยี  
  ส อดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษท่ีสอง ชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร  
  และเว็บไซต 
 

ท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
 ตั้งอยูเลขท่ี 670 ถ .ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

 โทรศัพท  053 - 713036, 053 – 740220   
 โทรสาร   053 – 711561   
 Website :  http://www.cvc.ac.th 

  E-mail :  cvc@cvc.ac.th 
 

พ้ืนท่ี   
 แปลงท่ี 1 บานพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
  พ้ืนท่ี 4 ไร1 งาน 10 ตารางวา เปนท่ีของราชพัสดุ ทะเบียนท่ี ชร.43 
  ตั้งอยูท่ีถนนไกรสรสิทธ อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 
 แปลงท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  พ้ืนท่ี 8 ไร2 งาน 6.3ตารางวา 

  ทิศเหนือ ติด ถนนอุตรกิจ 
  ทิศใต ติด ถนนธนาลัย 
  ทิศตะวันออก ติด ท่ีเอกชน 
  ทิศตะวันตก ติด ท่ีเอกชน 

http://www.cvc.ac.th/
mailto:cvc@cvc.ac.th
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

รายละเอียดประกอบผังบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. อาคารเรียนและสํานักงาน   10. หองน้ํา-หองสวม(เฮือนสุขาวดี) 
2. อาคารคณะวิชาคหกรรม   11. หองเก็บพัสดุยอย 
3. อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ    12. หองพยาบาล 
4. อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม   13. หองปฏิบัติการขาย 
5. อาคารคณะวิชาคหกรรมและโรงอาหาร  14. ศาลพระภูมิ 
6. อาคารเรียนและสํานักงาน    15. องคพระวิษณุกรรม 
7. หอประชุมและอาคารปฏิบัติการโรงแรม  16. สนามบาสเกตบอล 
8. อาคารปฏิบัติการและหอพัก   17. สนามวอลเลยบอล 
9. อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ   18. ศาลาพระพุทธรูป

 

ถนนธนาลยั 
 ทางออก 

 

 

ทางเข้า 

ที่ดนิเอกชน 

 

ที่ดนิเอกชน 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

22 14 

15 16 17 

19 

21 

 

13 

10 

25 

ทางออก 

12 

24 

18 

20 

ถนนอุตรกจิ 

23 

26 



 

นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย  
2. สรางโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  
3. ปฏิรูปครูยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 
4. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
5. เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  
8. เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานก่ึงฝมือและแรงงานก่ึงฝมือใหเปนแรงงานมีฝมือ  
9. เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในปพ .ศ. 2558 
10. เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู  
11. เรงสรางนักวิทยาศาสตรนักวิจัยและครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  
12. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
13. จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
14. สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตรการศึกษาชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
1. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
2. ยุทธศาสตรสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม  
3. ยุทธศาสตรปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 
4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5. ยุทธศาสตรพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. ยุทธศาสตรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางทุนปญญาของชาติ 
7. ยุทธศาสตรเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคม  

 

สรุปนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ สอศ. 
1. เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สรางโอกาสกระจายโอกาสทางการศึกษา 
3. ปฏิรูปครู 
4. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
5. เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
7. เรงยกระดับแรงงาน 
8. เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงาน 
9. ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
10. จัดระบบบริหารงานวิจัย 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

มิติท่ี ๑  การสรางโอกาสทางการศึกษา 
  ๑.๑  พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา  
  ๑.๒  เทียบโอนประสบการณสายอาชีพ จบ ปวช. ไดใน ๘ เดือน  
  ๑.๓  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  
  ๑.๔  จัดตั้งและขยายศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  Fix it Center  
  ๑.๕  รวมกับศูนยฝกอาชีพชุมชน  สนับสนุน OTOP  
  ๑.๖  ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  ๑.๗  ลดการออกกลางคัน  
  ๑.๘  ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ  
  ๑.๙  สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการ  
  ๑.๑๐  สนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๑.๑๑  จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ  สรางงาน  สรางรายได  ในกลุมพ้ืนท่ีชายแดนใต  
 

“เรียนฟรี มีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน” 
 

มิติท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพ 
  ดานคุณภาพผูเรียน 
  ๒.๑  เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
  ๒.๒  ปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
  ๒.๓  ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ  
  ๒.๔  ยกระดับคุณภาพผูเรียน  
  ๒.๕  พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  
  ๒.๖  รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน  และฝกงานในสถานประกอบการ  
  ๒.๗  พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม  จิตอาสา และกีฬา  
 
  ดานคุณภาพสถานศึกษา 
  ๒.๘  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๒.๙  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาโดยอิงผลการประเมินของ สมศ.  
 
  ดานคุณภาพการเรียนการสอน 
  ๒.๑๐  วิจัยปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 
  ๒.๑๑  สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน  
  ๒.๑๒  สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา (Project Base Learning, 
Constructionism,STEM) 
  ๒.๑๓  จัดการเรียนการสอน  English Program และ Mini English Program  
  ๑.๑๔  นําระบบ ICT มาใช เพ่ือการเรียนการสอน 
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“ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ” 
 

มิติท่ี ๓  การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ 
  ๓.๑  พัฒนาระบบฐานขอมูล  สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ  
  ๓.๒  นําระบบ ICT มาใชเพ่ือการบริหารจัดการ 
  ๓.๓  บริหารงานบุคคล  โดยใชหลักธรรมมาภิบาล  
   -  ดูแลและแกปญหาครูจางสอน และใบประกอบวิชาชีพ  
   -  สรางขวัญ กําลังใจและจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร  
  ๓.๔  จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางเหมาะสม  
   -  ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน  
   -  สถานศึกษาขนาดเล็ก  
  ๓.๕  กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ  
 

“การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับ เช่ือมั่น มีเอกภาพ ใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 
 

มิติท่ี ๔  ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  ๔.๑  จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมอาชีพ 
  ๔.๒  เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังในและตางประเทศ  
  ๔.๓  ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู 
พัฒนาการเรียนการสอน 
  ๔.๔  รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  
 

“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย 
 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และ
บริการ โลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + ๖ และ GMS 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปน
สุข 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและ
ยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๖  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
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วิสัยทัศน สอศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค  
 

พันธกิจ สอศ. 
1.  จัดสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล  
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึงตอเนื่องเสมอภาคและเปนธรรม  
4.  เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยี  
 ของประเทศ  
5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพ 
6.  วิจัยสรางนวัตกรรมจัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7.  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ  
 

เปาประสงค สอศ. 
1. ดานกลุมอาชีพ  
 -หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูอาชีวศึกษามีความสอดคลองและรองรับตอ  5 กลุมอาชีพใหม 5 

ศักยภาพพ้ืนท่ีและการแขงขันใน 5 ภูมิภาค 
2. ดานผูเรียน  
 -กําลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพมีงานทําและกาวหนาในเสนทางอาชีพ 
 -ผูสําเร็จอาชีวศึกษามีศักยภาพในการเปนผูประกอบการและหรือมีความพรอมในการประกอบอาชีพเพ่ือ

ความเปนอยูท่ีดี 
3. ดานสถานศึกษา  
 -สถานศึกษามีคุณภาพสูงมีความเปนเลิศสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและภูมิภาค  
 -สถานศึกษาเปนศูนยอบรมอาชีวศึกษาศูนยซอมสรางประจําชุมชนและฐานการเรียนรูดานอาชีพท่ี

เชื่อมโยงกับทุกระดับการศึกษา 
4. ดานวิจัยและการจัดการองคความรู  
 -การวิจัยอาชีวศึกษาเนนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมตอยอดอาชีพการถายทอด

เทคโนโลยีมุงสูการนาไปใชและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย 
 -ประชาชนชุมชนสังคมไดรับองคความรูอาชีวศึกษา 
5. ดานบริหารจัดการ  
 -การบริหารจัดการใหมท่ีเหมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร 2555  
6. ดานครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
 -ปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการแกไขโดยเรงดวน  
 -ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมีคุณภาพมาตรฐานและความกาวหนาในวิชาชีพ  
 -ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา 
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เสนอแนะการวิเคราะห SWOT ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
 
จุดแข็ง (Strengths) : S 

1. หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน กลุมพาณิชยกรรม กลุมความคิดสรางสรรค 
และกลุมอาชีพเฉพาะ 

2. เปนหลักสูตรท่ีเนนการใชเทคโนโลยีในระดับสากลจัดการศึกษา 
3. มีหลักสูตรรองรับการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และปวส. ตรงตามเปาหมายทุกปการศึกษา 
5. มีการลงนามความรวมมือกับเครือขายในการจัดการศึกษา 
6. ผูสอนมีวุฒิ และความรู ความสามารถตรงกับรายวิชาท่ีเปดสอนทุกระดับ 
7. ผูเรียนสําเร็จการศึกษาเม่ือคิดเปนรอยละอยูในระดับดี 
8. ผูสําเร็จการศึกษา เขาทํางาน หรือศึกษาตอตรงตามสาขาท่ีเรียน เม่ือคิดเปนรอยละอยูในระดับดี 
9. ผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 
10. ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง 
11. ผูเรียนไดรับรางวัลระดับชาติอยางตอเนื่อง 
12. ครูและบุคลากรไดรับรางวัลระดับชาติอยางตอเนื่อง 
13. ตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมใจกลางอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
14. มีการดําเนินการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางตอเนื่องมากกวา 72 ป 
15. จัดตั้งเครื่องหมายการคาชมพูพันธุทิพยมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในจังหวัดเชียงราย 
16. มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมสวยงามเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
17. นโยบายของสถานศึกษามีความสอดคลองกับชุมชน สังคม จังหวัด กลุมจังหวัดภาคเหนือ สอศ. และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
18. มีความสามารถหารายได และนํามาใชสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาทุกปการศึกษา 
19. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนครบทุกหองเรียน หองปฏิบัติการ 
20. บริหารจัดการอยางมีสวนรวมโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทาง 
21. คณะกรรมการวิทยาลัยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู ความสามารถ มีจิตใจท่ีจะรวมมือ

ชวยเหลือสถานศึกษาอยางเต็มกําลัง 
22. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางท่ัวถึงท้ังองคกร 
23.  มีการจัดตั้งโรงงานในโรงเรียนเพ่ือผลิตสินคาและผลิตภัณฑออกสูตลาด 
24. จัดการศึกษามีมาตรฐาน สามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 
25. ผูเรียนสามารถเทียบโอนประสบการณ และรายวิชาเพ่ือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
 
 
 

สวนที่ 3 
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จุดออน (Weaknesses) : W 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไมไดรับการอนุมัติให

ดําเนินการเปดสอน 
2. อุปกรณ เครื่องมือ เฉพาะสาขาวิชาชีพยังไมเพียงพอ 
3. ครุภัณฑมาตรฐานประจําหองปฏิบัติการยังไมครบถวนสมบูรณ 
4. ครูประจําการยังมีไมเพียงพอ 
5. ผูเรียนออกกลางคันประมาณรอยละ 30 
6. ผูเรียนขาดทักษะดานภาษาท่ีสอง 
7. ขาดสถานท่ีจอดรถสําหรับนักเรียนนักศึกษา 
8. ครูผูสอนมีภาระงานพิเศษมากเกินไป 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 
โอกาส (Opportunities) : O 

1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท  
2. การขยายตัวของเสนทางคมนาคมสงผลตอเศรษฐกิจ และการลงทุนใหมีมูลคามากยิ่งข้ึน 
3. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถจัด

การศึกษาได ตั้งแตระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงระดับปริญญา 
4. การสนับสนุนโดยการรวมจัดการศึกษาของสถานประกอบการ 
5. การรวมมือกันจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 
6. ตลาดแรงงานมีความตองการบุคลากรสายอาชีพ 
7. จังหวัดเชียงรายสามารถเชื่อมโยงดานการคาและการทองเท่ียวกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
8. จังหวัดเชียงรายเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 
9. ผูเรียนสามารถเทียบโอนประสบการณ และรายวิชาเพ่ือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

อุปสรรค (Threats) : T 
1. ตลาดแรงงานของจังหวัดเชียงรายยังตองการแรงงานท่ีมีคุณภาพในสัดสวนท่ีนอย 
2. ผูบริหารระดับสูงคํานึงถึงปริมาณผูเรียนมากกวาคุณภาพ 
3. เอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือตําราภาษาไทยสําหรับใชสอนวิชาชีพบางรายวิชาไม

สอดคลองกับหลักสูตร 
4. ระเบียบราชการบางเรื่องมีขอจํากัด และหรือข้ันตอนมาก 
5. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเฉพาะทางท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีราคาสูง 
6. งบประมาณในการจัดการอาชีวศึกษามีไมเพียงพอ 
7. ความไมเชื่อม่ันในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลของสถานประกอบการ 
8. ความผันผวนทางดานเศรษฐกิจของโลก 
9. คานิยมการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของผูเรียน 

10. ไมมีการจัดตั้งเครือขายระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนสาขาเดียวกัน 
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TOWS Matrix 
 

 จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

 
 

(SO Strategy – Best Case 
Scenario) 
รุกเต็มที ่

 
 

(WO Strategy) 
ลดจุดออนใชโอกาสใหเปนประโยชน 

อุปสรรค
(Threats) 

 
 

 (ST Strategy) 
ลดอุปสรรคแสวงหาโอกาสใหม 

 
 

 

(WT Strategy – Worst Case 
Scenario) 
ตั้งรับ-ถอย 

 

ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
“สามัคคี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 
 

วิสัยทัศน วอศ.ชร. 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปนผูนําจัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาคมเอเซียน” 
 

พันธกิจ วอศ.ชร.  
1. ผลิต พัฒนา และยกระดับกําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับท่ีเปดสอน และ หรือฝกอบรมใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานสากล 
2. จัดการอาชีวศึกษาโดยขยายโอกาสการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเปนธรรม  
3. บริหารจัดการศูนยฝกอบรมวิชาชีพนานาชาติ บริการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูสนใจ ประชาชน 

ชุมชน สังคมและชาวตางชาติ 
4. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดการ

อยางมีสวนรวม 
5. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู และเผยแพรสูชุมชน สังคม เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
6. สรางเครือขายความรวมมือทุกภาคสวนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพ 
7. พัฒนาสงเสริมครู และบุคลากรใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือรวมกันบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
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ยุทธศาสตร วอศ.ชร. (สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงฯ) 
1. การพัฒนา และยกระดับคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล  
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
3. การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพสามารถเขาสูตลาดแรงงานในระดับสากล 
4. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน ผูฝกอบรม 
5. การสงเสริมศึกษา วิจัย พัฒนาการอาชีวศึกษาและการเผยแพรสูประชาชน ชุมชน สังคม 
6. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. การสรางเครือขาย ความรวมมือกับทุกภาคสวน 
8. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
9. การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
10. การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  :  การพัฒนา และยกระดับคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล  
 เปาประสงค  :  ยกระดับการจัดการศึกษาวิชาชีพใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับ

บริบท และตลาดแรงงานในระดับสากล  
 

 กลยุทธท่ี 1  :  จัดทํา จัดเตรียมหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
      คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหมีความสอดคลอง และรองรับ  3 
      กลุมอาชีพใหมคือกลุมพาณิชยกรรม กลุมความคิดสรางสรรค และกลุมอาชีพเฉพาะ
      ทางโดยคํานึงถึง  5 ศักยภาพพ้ืนท่ีและการแขงขันใน 5 ภูมิภาค 
 กลยุทธท่ี 2  :  จัดการศึกษาวิชาชีพใหไดมาตรฐานสากลตอเนื่องจนถึงระดับปริญญา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
 เปาประสงค : มีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม เปนธรรม ตอเนื่องและเพียงพอ 
 กลยุทธท่ี 3  :  ใหโควตาแกนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังกัดจังหวัดเชียงรายท่ีสนใจศึกษาตอวิทยาลัย 
     อาชีวศึกษาเชียงรายทุกโรงเรียน 
 กลยุทธท่ี 4  :  จัดการศึกษาวิชาชีพระบบเทียบโอน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  : การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพสามารถเขาสูตลาดแรงงานในระดับสากล 
 เปาประสงค  : มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพมีความรูภาษาท่ีสองสามารถเขาสูตลาดแรงงานระดับ

สากล 
     : ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเปนผูประกอบการและหรือมีความพรอมในการ

ประกอบอาชีพสามารถกาวหนาในเสนทางอาชีพอยางม่ันคง 
 กลยุทธท่ี 5  :  จัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพมีความรู มี 
      ทักษะการสื่อสารภาษาท่ีสอง สามารถเขาสูตลาดแรงงานระดับสากล 
 กลยุทธท่ี 6  :  จัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ
      และหรือมีความพรอมในการประกอบอาชีพสามารถกาวหนาในเสนทางอาชีพอยาง
      ม่ันคง  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน ผูฝกอบรม 
 เปาประสงค  : ผูเรียน ผูฝกอบรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 กลยุทธท่ี 7  :  จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จิตอาสา การอนุรักษ 
      ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษธรรมชาติ ความมีวินัย การกีฬา ฯลฯ อยางตอเนื่อง  
      สมํ่าเสมอเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 กลยุทธท่ี 8  :  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ รวมกับวัด ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐ และ
      เอกชนในจังหวัดเชียงราย  
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสงเสริมศึกษา วิจัย พัฒนาการอาชีวศึกษาและการเผยแพรสูประชาชน ชุมชน สังคม 
 เปาประสงค  : การวิจัยอาชีวศึกษาเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 
      ตอยอดอาชีพการถายทอดเทคโนโลยีมุงสูการนําไปใชและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย  
     : ประชาชนชุมชนสังคมไดรับองคความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ  
 กลยุทธท่ี 9  :  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีพ เนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
      เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมตอยอดอาชีพการถายทอดเทคโนโลยีมุงสูการนําไปใช  
      และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย 
 กลยุทธท่ี 10 :  จัดเผยแพรสูประชาชนชุมชนสังคมใหไดรับองคความรู ประสบการณ และทักษะใน

การประกอบอาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เปาประสงค  : บูรณาการการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     : บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

     เหมาะสม เพียงพอตอความตองการ สอดคลองกับเปาหมาย และทรัพยากรท่ีมีอยาง
     จํากัดกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  

 กลยุทธท่ี 11 :  ดําเนินการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมในทุกระดับขององคกร โดยเปดโอกาสให 
      ผูเก่ียวของไดมีสวนรวมกันเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ การแกไขปญหา  
      การพัฒนาฯ อยางเปนระบบและสรางสรรค 
 กลยุทธท่ี 12 :  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการบริหารจัดการทุกกิจกรรม  
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การสรางเครือขาย ความรวมมือกับทุกภาคสวน 
 เปาประสงค  : ระดมทรัพยากรณจากทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันบริหารจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาผูเรียน
      บุคลากร ชุมชน สังคมใหไดรับประโยชนสูงสุด 
 กลยุทธท่ี 13 :  ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือในการรวมกันจัดการ
อาชีวศึกษา      ในทุก ๆ ดาน กับหนวยงานภาครัฐ และเอกชนภายในประเทศ และ
ตางประเทศ 
 กลยุทธท่ี 14 :  จัดใหบริการพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ และวิชาการ บุคลากร เครื่องมือ อาคาร
      สถานท่ี และอ่ืน ๆ แกหนวยงาน องคกร ตาง ๆ ประชาชน ชุมชน และสังคมอยาง 
      ตอเนื่อง และเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
 เปาประสงค  : ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการอํานวยความสะดวก รวดเร็วเก่ียวกับการบริหารจัดการ
      ภายในองคกรและการเผยแพรองคความรู  
 กลยุทธท่ี 15 :  ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ การสั่งการ การสื่อสาร การ
      แลกเปลี่ยนขอมูลใหครบทุกหนวยงานภายในสถานศึกษา  
 กลยุทธท่ี 16 :  ดําเนินการจัดทําสื่อ และเผยแพรองคความรูรายวิชาตาง ๆใหครบทุกประเภทวิชาท่ีทํา
      การสอน ผานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถสืบคนหาความรู 
      ความเขาใจ และใชเปนแนวทางในการฝกทักษะไดทุกสถานท่ีทุกชวงเวลาท่ีตองการ  
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
 เปาประสงค  : แกไขปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรโดยเรงดวน 
     : พัฒนาครู และบุคลากรอยางตอเนื่องโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ
      มาตรฐานมีความกาวหนาในวิชาชีพ  
 กลยุทธท่ี 17 :  จัดทําแผนเตรียมการเพ่ิมอัตราครูและบุคลากรท่ีขาดแคลนเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
      และหรือใชวิธีการบริหารจัดการเพ่ือดําเนินกิจกรรมการเรียน การสอนอยางเหมาะสม  
 กลยุทธท่ี 18 :  ดําเนินการพัฒนาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องใหมีคุณภาพ 
      มาตรฐานและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 10: การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
 เปาประสงค : สถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานในระดับชาติ มีความเปนเลิศทางวิชาชีพในระดับ 
      ภูมิภาค 
 กลยุทธท่ี 19 :  พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ มาตรฐานมีความเปนเลิศทางวิชาชีพสอดคลองกับศักยภาพ
      ของพ้ืนท่ีและภูมิภาค  
 กลยุทธท่ี 20 :  ดําเนินการบริหารจัดการศูนยฝกอบรมอาชีพนานาชาติศูนยซอมสรางประจําชุมชน
      และฐานการเรียนรูดานอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับทุกระดับการศึกษา 

 
เปาประสงควิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1.ดานกลุมอาชีพ 
 -ยกระดับการจัดการศึกษาวิชาชีพใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับบริบท และ
ตลาดแรงงานในระดับสากล 
2.ดานผูเรียน ผูฝกอบรม 
 -มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพมีความรูภาษาท่ีสองสามารถเขาสูตลาดแรงงานระดับสากล  
 -ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเปนผูประกอบการและหรือมีความพรอมในการประกอบอาชีพ
สามารถกาวหนาในเสนทางอาชีพอยางม่ันคง 
 -มีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม เปนธรรม ตอเนื่องและเพียงพอ  
 -ผูเรียน ผูฝกอบรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.ดานสถานศึกษา 
 -สถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานในระดับชาติ มีความเปนเลิศทางวิชาชีพในระดับภูมิภาค 
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4.ดานวิจัยและการจัดการองคความรู 
 -การวิจัยอาชีวศึกษาเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมตอยอดอาชีพ
การถายทอดเทคโนโลยีมุงสูการนําไปใชและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย 
 -ประชาชนชุมชนสังคมไดรับองคความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ  
5.ดานการบริหารจัดการ 
 -บูรณาการการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 -บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เหมาะสม เพียงพอตอ
ความตองการ สอดคลองกับเปาหมาย และทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด 
 -ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันบริหารจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาผูเรียน บุคลากร 
ชุมชน สังคมใหไดรับประโยชนสูงสุด 
 -ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการอํานวยความสะดวก รวดเร็วเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองคกร 
และการเผยแพรองคความรู 
 
6.ดานครูและบุคลากร 
 -แกไขปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรโดยเรงดวน 
 -พัฒนาครู และบุคลากรอยางตอเนื่องโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพมาตรฐานมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
 

โครงการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Flagship) 
1. การสรางโอกาสทางการศึกษา 
2. พัฒนาครู ขบวนการผลิต การขาดแคลนครู มาตรฐานครู มาตรฐานความกาวหนา 
3. การพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
4. พัฒนาองคความรูและการวิจัย 
5. การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา แหลงเรียนรูตามกลุมอาชีพตาง ๆ 
6. การสงเสริมการมีงานทํา 
7. การเตรียมการเขาสูประชาคมโลก อาเซียนตามภูมิภาคตาง ๆ 
8. การบริหารจัดการกลยุทธ 
9. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการเรงดวนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1. พัฒนาหลักสูตรดานปฏิบัติการ(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 3 ขอ 5) 
2. ศึกษาศักยภาพของจังหวัดเชียงราย(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 8) 
3. กองทุนพัฒนาครู(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 2) 
4. พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 9) 
5. ศูนยฝกอาชีพนานาชาติ(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 5 ขอ 7) 
6. เทียบโอนการศึกษา(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 1) 
7. ถายทอดผลงานศึกษา วิจัย(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 4) 
8. เตรียมความพรอมสูประชาคมโลก(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 7) 
9. พัฒนาการศึกษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 9) 
10. จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 8)  
11. ศูนยบมเพาะอาชีพ(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 6) 
12. พัฒนาเครือขายการจัดการศึกษา(สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 5) 
13. พัฒนาองคกร (สอดคลองกับโครงการ สอศ. ขอ 8) 
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แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาทุกระดับ 

โครงการ 
งบประมาณดําเนินการ 

2556 2557 2558 2559 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

2. โครงการความรวมมือในการ
รับรองมาตรฐานผูเรียน
อาชีวศึกษาทวิภาคี 

200,000 200,000 200,000 200,000 

3. โครงการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี
เฉพาะทาง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

4. โครงการอาชีวศึกษาสราง
ผูประกอบการใหม 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

5. โครงการยกระดับสมรรถนะ
อาชีพผูเรียนบนฐานการหา
รายไดระหวางเรียน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

6. โครงการพัฒนามาตรฐาน
ภาษาท่ีสาม (จีน/ลาว/พมา) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

7. โครงการหองเรียนมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะทาง (หองเรียน
มาตรฐานชางยนต Technology 
ยานยนต จีน) 

12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

8. โครงการเปดสอนโปรนแกรม
ภาษาอังกฤษ(EP.) 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

9. การยกระดับคุณภาพ ICT 
ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
จัดการอาชีวศึกษา 

800,000 200,000 200,000 200,000 

10. โครงการศูนยฺวิทยบริการ
และหองสมุด 

 17,000,000   

11. โครงการโรงอาหาร หอง
ประชุม และโรงฝกงาน 5 ชั้น 

  36,000,000 36,000,000 

12. โครงการพัฒนาอาชีพ
ผูประกอบการเพ่ือเตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ทองเท่ียว
และโรงแรม) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

สวนที่ 4 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

โครงการ 
งบประมาณดําเนินการ 

2556 2557 2558 2559 
1. โครงการศูนยการเรียนรูดาน
เกษตรนานาชาติ (International 
Agriculture Education Hub) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

2. โครงการหอพักนักเรียน
นักศึกษา 

20,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

3. โครงการอาคารพลานามัย 8,000,000 500,000 500,000 500,000 
4. โครงการศูนยการเรียนรูอาชีพ
ชางอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

5. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทุน
อาชีวศึกษา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

6. โครงการสรางภาพลักษณ
อาชีวศึกษาเชียงราย 3 ภูมิภาค  
(เมียนมาร /สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว/
สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

200,000 200,000 200,000 200,000 

7. โครงการไตรภาคี fix it center 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
8. โครงการจัดตั้งศูนย Fix it 
Center ถาวร ๑๘ ศูนย ประจํา
อําเภอ 

2,500,000 4,500,000 6,500,000 6,500,000 

9. โครงการโรงเรียนโรงงานสูฐาน
อาชีพผูประกอบการใหม 
(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม) 

25,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

โครงการ 
งบประมาณดําเนินการ 

2556 2557 2558 2559 

1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูอาเซียน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3. โครงการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
อาเซียน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

4. โครงการเทียบโอนคุณวุฒิ
ทางการศึกษาระหวางประเทศ 
(ปวช./ปวส.) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

5. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เสริมสรางความรูดาน
ภาษาอังกฤษ คุณธรรม 
จริยธรรม และดาน IT 

800,000 500,000 500,000 500,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัดการอาชีวศึกษา 

โครงการ 
งบประมาณดําเนินการ 

2556 2557 2558 2559 
1. โครงการเครือขายอาชีวศึกษาอาเซียน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
2. โครงการฝกงานนักเรียนนักศึกษาในตางประเทศ 
(ประเทศญี่ปุน,สิงคโปร,เกาหลี) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการบนฐานอาชีพแกประชาชนแนวชายขอบ 

500,000 500,000 500,000 500,000 

4. โครงการคายพหุภาคีเพ่ือความเปนชุมชนหนึ่งเดียว 
(ไทย/เมียนมาร /สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว/สาธารณรัฐประชาชนจีน)  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

5. โครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพทางเศรษฐกิจ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

6. โครงการความรวมมือจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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