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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                  
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2  จัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
และแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 โดยบูรณาการนโยบายเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระบบกลไกสู่การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  และน าผลที่ได้จากการรายงานไปพัฒนา ปรับปรุง มุ่งสู่คุณภาพตามวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (P-D-C-A) 

บัดนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย               
ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์สูงสุด                  
ต่อการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา                  
พ.ศ.2551  สืบตอ่ไป 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญ 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญโครงการ ค 
ส่วนที่  1  บทน า 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 1 
 1.1 นโยบายรัฐบาล ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 1 
 1.2 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 4  
 1.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 
 1.4 ข้อเสนอเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
 1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2560 - 2564  
       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  6 
 
ส่วนที่  2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนโยบาย 8 
 2.2 ความโดดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 9 
 2.3 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 12 
 2.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 17 
 2.5 ข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 18 
 2.6 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 34 
 
ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 39 
 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2563 44 
 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 46 
 3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 51  
  
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 4.1 แนวทางการพิจารณาสิงของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก  
      ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
 4.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 4.3 แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   4.4 คณะผู้จัดท า 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญโครงการ 
 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

- จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 52 
- สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 54 
- ห้องเรียนสีขาว 56 
- ลดปัญหาออกกลางคัน 58 
- ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
   ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษา  
   ปีการศึกษา 2562 

60 

- ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 63 
- พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 65 

ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์  
- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) 67 
- บริจาคโลหิตวันแม่สู่วันพ่อ 71 
- พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2562 73 
- การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 76 

ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
- ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ 78 
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 

เฉพาะทาง ด้านการท่องเที่ยว 
81 

ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
- จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 84 

ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
- ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 86 
- ส่งเสริมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 89 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 
93 

ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
- ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 96 

ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 99 

ประเด็นที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
- ติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 102 
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ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นที ่2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 104 
ประเด็นที ่2.2 การจัดการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติรายวิชา 107 
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

- พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 111 
- พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 114 

ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 117 

ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
- ตรวจการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา พ.ศ. 2561 
120 

- ตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 122 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ระดับสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

พ.ศ. 2561 
124 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 

126 

- พัฒนาบุคลากร 128 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 130 
- อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 133 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เงินระบบบริหารสถานศึกษา 135 
- ศึกษางานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศึกษาดูงาน  

ในประเทศ และต่างประเทศ 
137 

ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
- การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ จาก สมศ. 140 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
142 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การ (OD) 145 
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ประเด็นที่ 3.2.2 การบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
- การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนของครู 148 
- พัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน สู่คุณภาพยุคไทยแลนด์ 4.0 150 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา  

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
152 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา        
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 

154 

- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 156 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

- พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ 

159 

ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
- จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 163 
- เชิญวิทยากรภายนอกเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 167 
- ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 169 
- ค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 172 
- ค่ายภาษาจีน ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความสนใจภาษาจีน ทุกสาขาวิชา               

จ านวน 80 คน ปีการศึกษา 2562 
175 

- ยกระดับทักษะทางภาษาส าหรับผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 178 
- จัดท าความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน                 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
182 

- ตรวจสุขภาพประจ าปี 185 
- แนะแนวการศึกษา 186 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
190 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าการศึกษา 2563 192 
- ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 194 

ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
- ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 197 
- ฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือประชาชน 199 
- ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือคนพิการ 201 
- ฝึกอบรม 108 อาชีพ 203 
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- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ปีงบประมาณ 2563 205 
- ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 208 
- เทศการเค้กและของขวัญปีใหม่ ปี 2563 210 
- บริการทางวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน 213 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือฟาร์ม 

- ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 216 
- จัดซื้อ ติดตั้ง และซ่อมแซมครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 218 
- พัฒนางานพัสดุ 220 
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริหารงานทั่วไป  222 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์ งานบริหารงานทั่วไป  224 
- พัฒนางานการเงิน การบัญชี  226 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนทฤษฎี อาคาร1 และอาคาร9 ชั้น3  228 
- จัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน  230 
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลประวัติ  232 
- วัสดุพัฒนางานทะเบียน  234 
- อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 236 
- พัฒนาห้องปฏิบัติงาน 239 
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 241 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ เป็นห้องเกียรติยศในการเก็บรวบรวม  

โล่รางวัล ผลงาน-รางวัลของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
243 

- วิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มงานอาคาสถานที่ 245 
- โครงการประกันภัยรถยนต์ 247 
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 249 
- พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ 251 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2563 253 
- พัฒนาห้องส านักงานอาคารสถานที่ 255 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 257 
- ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 259 
- ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน 6 261 
- ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน 8 263 
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- การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 265 
- การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 267 
- จัดซื้อจอ LED Full Color Outdoor Display P10 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับ 

งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย 
269 

- ติดตั้งผนังกั้นพ้ืนที่เป็นห้องพักอาคารโรงแรม บริเวณอาคาร 7 ชั้น 3 และ 4 271 
- ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 273 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 275 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนทฤษฎี อาคาร 1 และอาคาร 9 277 

ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- บ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าและอ่างล้างมือ ประจ าปีการศึกษา 2563 279 
- ประตูแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมการจราจรด้านหน้าสถานศึกษา 281 
- ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงในวิทยาลัย 283 
- ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 285 

ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
- พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 287 

ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา 
- ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 290 
- ปรับปรุงพฒันาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 293 
- Smart Datacenter 295 

ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
- ปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wifi) ส าหรับอาคาร 1  และ อาคาร 4 297 
- พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 299 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน  
 ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  ๑.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
  1.๒ ยึดมั่นในศาสนา  
  1.๓ มั่นคงในสถาบันกษัตริย์  
  1.๔ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  2.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
  2.๒ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
  2.๓ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 ๓. มีงานท า – มีอาชีพ  
  3.๑ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก       
  และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
  3.๒ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
  และมีงานท าในที่สุด  
  3.๓ ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 
 ๔. เป็นพลเมืองที่ดี  
  4.๑ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
  4.๒ ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
  เป็นพลเมืองดี  
  4.๓ การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร 
  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว      
เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ         
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ        
การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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  ๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน   
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
 ๒. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้   
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง    
ความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
  ๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนทั้งใน       
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต     
และเป็นผู้ เรียนที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ               
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้       
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ๓.  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐                    
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม           
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 ๔. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับ      
การดึงดูดนักวิจัยผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโน โลยีชั้นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน           
หรือร่วมกับเครือข่าย อ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
 ๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  ๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่         
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
อย่างครบวงจร ทั้งระบบยาวัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง         
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของ
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ประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ      
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 
  ๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุน
การสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐ
และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการ      
บูรณาการ การท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย     
สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
 ๖. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  ๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร      
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน            
และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 
รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและ
ผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย            
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  ๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน           
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
  ๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้
มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยน         
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สายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในอนาคต 
  ๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง        
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ๗. จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น   
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเ รียนเก็บ       
หน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานพร้อมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต   
 

2. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น          
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ - ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้  
 หลักการ  
 ๑. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  
 ๒. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ  
 ระดับอาชีวศึกษา  
  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
  ๑. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
  ๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
  ๓. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ  
  ๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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3. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
  1. วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความ
 ต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 
  2. ยุทธศาสตร์ 
 2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้อง
 กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ให้มีคุณภาพได้
 มาตรฐานในระดับสากล 
 2.3 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
 2.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาวิชาชีพ 
  2.5 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัด
 อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
  2.6 การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ โดยอาศัยความร่วมมือจาก
 ทุกภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐ 
  3 เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม คุณภาพ 
 และความเป็นมืออาชีพ 
   2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
   3. เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
  5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 วิชาชีพ 
 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
  1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    1.4 หลักสูตรปริญญาตรี  
   2. การพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
    2.1 ฝึกอบรม  
    2.2 ฝึกงานในสถานประกอบการ 
    2.3 ศึกษาต่อ  
   3. การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ  
   4. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   5. การจัดหาครูผู้สอน 
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4. ข้อเสนอนโยบายเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
 1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญ (อาชีวศึกษา 50:50 สายสามัญ) 
 2. เพ่ิมปริมาณครูผู้สอนสายอาชีพให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของครูต่อนักเรียน (อัตราครูส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขาดมาก) ท าให้กระทบต่อการใช้เงินอุดหนุนเพื่อจ้างบุคลากร 
 3. ลดการจัดอบรมสัมมนาในส่วนกลาง  โดยการใช้ประชุมทางไกล (video conference) ให้มาก 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณครูไม่ทิ้งห้องเรียน 
 4. เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากข้ึนทุกสถานศึกษา 
 5. เพ่ิมอัตราพนักงานราชการในสายสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ให้กับสถานศึกษาให้เหมาะ
กับขนาดสถานศึกษา เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี ทุกงานอ่ืนๆ เพ่ือลดภาระงานธุรการของครู 
 6. จัดงบประมาณจ้างชั่วคราวทั้งสายผู้สอนและเจ้าหน้าที่ให้กับสถานศึกษา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่จะน า
เงินบ ารุงการศึกษาไปใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา 
 7. การเพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาในทุก
ระดับชั้น 
 8. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อการศึกษาสายอาชีพและการมีงานท า 
 9. จัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและมีงานท าสร้างนวัตกรรมในพ้ืนที่  เน้นจิตอาสาและบริการด้วยใจ      
และเป็นผู้ประกอบการได้ 
 10. ลดการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ในระดับนโยบาย ระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับส านัก และระดับสถานศึกษา เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณท่ีซ้ าซ้อน 
 

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้น                 
บูรณาการการอาชีวศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดี           
และมีความสุขโดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ        
 ให้ เติบโตยิ่ งขึ้น  (New Engine of Growth) ทั้ งในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First Scurve)              
 และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
  - โครงการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น  
    (New Engine of Growth) ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First S-curve)  
    และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน STEM for TVET 
  - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการ
    เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
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 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการผลิตกาลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถด้าน
 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
  - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
    ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่   
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับ
 การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
  - โครงการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
  - โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  - โครงการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
 ภาคเหนือ 2 
  - โครงการพัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการ 
    อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษาโดยเฉพาะระบบทวิภาคี 
 4. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
เอกลักษณ์ 
 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
อัตลักษณ ์
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในเขตเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

2.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และนโนบาย 
 

ปรัชญา 
“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 

 

วิสัยทัศน์ 
 "มุ่งจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" 
 

อัตลักษณ์  
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เอกลักษณ์  
“วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑ์ดี  เป็นที่ยอมรับ” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้งขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. ส่ งเสริมและสนับสนุน  สถานศึกษาในการวิจัย  สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี                  
และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย” 
 

นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน 
5. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ   
6. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ประกันคุณภาพการศึกษา   
8. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา   
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
(ปวส.)  ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ) อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ สมรถนะหลัก/
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้ งในและต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                 
และการจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           
สู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

2.2. ความโดดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พ.ศ.  2546 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2546 
 - รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ 
พ.ศ. 2549 - รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเด่น ระดับชาติ 
พ.ศ. 2551 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งปี 2551 ระดับภาค ภาคเหนือ 
พ.ศ. 2552 - ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมอาชีวะแห่งปี 2552 จากส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม 

(D2) และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552 จากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2553 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการบัญชี 

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สองชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์ และเว็บไซต์ 

พ.ศ.2556 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 - ได้ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1   ที ม  Survay  ชื่ อผลงาน  Decorative of Asean                

ในการประกวดโครงการ China World Fashion Design Contest  2013 ภายใต้ 
Concept “งามวิจิตรอารยธรรมสู่คุณค่าแห่งอาเซียน”   
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พ.ศ.2557 - ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวด Fashion Design ระดับชาติภายใต้โครงการ China World 
Fashion Design Contest  2014    

พ.ศ.2558 - ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 - ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน ค่ายย่อยที่ 5 ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงานเชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)  ในการประกวดการ
จัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

พ.ศ.2559 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด     
ลงนามความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ             
และบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มอบห้องศูนย์การเรียนรู้ MK Brain 
Center 

 - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช        
ปีที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ปวช. มอบโดยศิลปินแห่งชาติจากบริษัท 
อินทัชโฮนดิ้งส์ จ ากัด 

 - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่  2 ในการประกวด China World Fashion Design 
Contest 2016 ครั้งที่  6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  และรองชนะเลิศอันดับที่ 3  จากการแข่งขัน Makro 
HoReCa Challenge 2016 ระดับภาค ภาคเหนือ 

 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่ม เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจ าปี 2558 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวด
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    

 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชิดชูเกียรติ นางสาวณัฐรุจา สิงห์เพชร นักเรียนระดับชั้น 
ปวช.2  แผนกผ้าฯ  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ 
ระดับประเทศ"CERTIFICATE Of Award" จากประเทศเกาหลีใต ้

 - นักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ที่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็ จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถรางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้แบบ
ประณีตศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตร
ตระการกรองร้อย -ต้นเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” 
ประชาชนทั่วไป โครงการ เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7 

พ.ศ. 2560 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน น้ ามันอโรม่าเนาวกรรณิการ์  
และรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน คุกกี้ธัญพืช  ประเภทการน าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ   จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปี
การศึกษา 2559    
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 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ า ตามแนว
พระราชด าริ  พ.ศ. 2559  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน  
ระดับมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 10  โดยส านักงานตัวแทนฮ่ันปั้นประจ าประเทศไทยร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดไซน่าเวิลด์ ดีไซร์ คอนเทสต์ 2017 
(China World Fashion Design Contest 2017) หัวข้อ “ชุดแต่งงานร่วมสมัย” 

 - ได้เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559  ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน ชื่อผลงานได้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  และศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และเหรียญทองแดง           
ชื่อผลงานได้แก่  Marketing Smart Classroom แผนกวิชาการตลาด ประเภทวิชา         
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการท่องเที่ยว แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับ ปวส.    
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 - รางวัลชนะเลิศ จากโครงการมิตรแท้โชห่วยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกฯ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐   
พ.ศ. 2561 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ชื่อผลงาน น้ ามันอโรม่า         

เนาวกรรณิการ์ 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาด้านผู้ เรียนทุกมาตรฐานครั้งสุดท้าย        

โดยผลการประเมินมีค่าคะแนน 3.69 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 - การแข่งขันประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน โจ๊กผักเชียงดา

กึ่งส าเร็จรูป  
 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ 
พ.ศ. 2562 - การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ในการแข่งขันบาสเก็ตบอลชาย-หญิง 
 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ ปวส. 

โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10  
 - ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยเทียนชัยถวายพระ ประเภท

ประชาชนทั่วไป โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
 - ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับ ปวช. 

โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสวย และอาคารประทับพัก   

ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 10  
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 2.3  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.3.1  ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1 กันยายน 2481 ตั้งโรงเรียนช่างทอผ้าเชียงราย สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ   
พ.ศ. 2482 ย้ายมาตั้งเป็นเอกเทศ ณ ที่ตั้งวิทยาลัยฯ ปัจจุบัน  670 ถนนธนาลัย  ต าบลเวียง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2484 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีเชียงราย 
พ.ศ. 2495 สังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2515 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พ.ศ. 2520 สังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ แต่ใช้ชื่อเดิมว่า“วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย”  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับ ปวช. แผนกวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับ  ปวส. แผนกบัญชี แผนกผ้า แผนกอาหาร  
พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับ  ปวส. แผนกคหกรรม 
พ.ศ. 2535 เปิดสอน  ปวช. แผนกถ่ายภาพ  และปวท. แผนกธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2538 เปิดสอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ) รับจากผู้จบ

การศึกษา  ระดับ ปวช. 
พ.ศ. 2539 เปิดสอน ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ (ระบบปกติ)  และ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม       

(ทวิภาคี) สาขาวิชาพาณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,        

และระดับปวส.  สาขาวิชาประติมากรรมไทย 
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบสะสมหน่วยกิต สาขาวิชาพาณิชยการ และระดับ ปวส. สาขาวิชา

พิมพ์สกรีน 
พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ , และระดับ ปวส.  

ระบบปกติ สาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
พ.ศ. 2543 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
พ.ศ. 2544 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2546 เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
พ.ศ. 2549 เปิดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2550 เปิดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)     
       และเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาค ี
พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหาร    
       และโภชนาการ (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง) 
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       ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอน  3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 
  1.1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ    
  1.2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
  1.3. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม   
  1.4. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์     
  1.5. สาขาวิชาการออกแบบ     
  1.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    
  1.7. สาขาวิชาการบัญชี     
  1.8. สาขาวิชาการตลาด     
  1.9. สาขาวิชาการเลขานุการ    
  1.10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  1.11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.12. สาขาวิชาการโรงแรม     
  1.13. สาขาวิชาการท่องเที่ยว    

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 
  2.1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ   
  2.2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
  2.3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.4. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม   
  2.5. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์     
  2.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    
  2.7. สาขาวิชาการบัญชี     
  2.8. สาขาวิชาการตลาด     
  2.9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
  2.10. สาขาวิชาการเลขานุการ    
  2.11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  2.12. สาขาวิชาการโรงแรม  
  2.13. สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)  
  2.14. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
  2.15. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)   
  2.16. สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  
  2.17.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)     
 3.ระดับปริญญาตรี เปิดสอนในสาขาวิชา ดังนี้ 
  3.1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     
  3.2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     
  3.3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ   
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2.3.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiangrai Vocational College 
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 670  ถนนธนาลัย  ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

    รหัสไปรษณีย์ 57000 
โทรศัพท์ : 0-5371-3036 
โทรสาร : 0-5371-1561 
เว็บไซต์ : http://www.cvc.ac.th 

 อีเมล : chiangrai03@vec.mail.go.th   
 

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 
 

สีประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 น้ าเงิน-ฟ้า 
 

ตราประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

         
 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 
แปลงที่ 1 : เนื้อที ่8 ไร่  2 งาน  6.3 ตารางวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตั้งอยู่ที่ถนนธนาลัย 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 
  ทิศเหนือ          ติด   ถนนอุตรกิจ 
  ทิศใต้             ติด   ถนนธนาลัย 
  ทิศตะวันออก    ติด   ที่เอกชน 
  ทิศตะวันตก      ติด   ที่เอกชน 
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 9 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 144 ห้อง ได้แก่ 
 1. อาคารเรียนและส านักงาน (อาคาร 1)    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม (อาคาร 2)   จ านวน 1 หลัง   4 ห้อง 

3. อาคารเรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (อาคาร 3 )  จ านวน 1 หลัง 11 ห้อง 
4. อาคารเรียนประเภทวิชาศิลปกรรม (อาคาร 4)   จ านวน 1 หลัง 12 ห้อง 
5. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรมและโรงอาหาร (อาคาร 5) จ านวน 1 หลัง 11 ห้อง 

 6. อาคารเรียนและส านักงาน (อาคาร 6)    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 7. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว (อาคาร 7)  จ านวน 1 หลัง 19 ห้อง 
 8. อาคารปฏิบัติการและหอพัก (อาคาร 8)    จ านวน 1 หลัง 45 ห้อง 
 9. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 9)     จ านวน 1 หลัง   6 ห้อง 

 

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

 
 

รายละเอียดประกอบผังบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1. อาคารเรียนและส านักงาน 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม 3. อาคารเรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
4. อาคารเรียนประเภทวิชาศิลปกรรม  5. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรมและโรงอาหาร  6. อาคารเรียนและส านักงาน 
7. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 8. อาคารปฏิบัติการและหอพัก 9. อาคารวิทยบริการ  
10. อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  11. ห้องน้ า-ห้องส้วม (เฮือนสุขาวดี) 12. ห้องพยาบาล  
13. ห้ององค์การนักวิชาชีพ ฯ 14. ศาลพระภูม ิ   15. องค์พระวิษณุกรรม 
16. ลานอเนกประสงค์  17. สนามวอลเลย์บอล   18. ศาลาพระพุทธรูป 
19. เสาธง   20. โรงอาหาร    21. โรงขยะ 
22. โรงรถ   23. อาคารปฏิบัติการชมพูพันธ์ทิพย์ 24. ป้อมยาม  
25. สระน้ า   26. ศาลา 
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ซอย
เจ้า
ชาย 

แปลงท่ี 2 : เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่
ของราชพัสดุ ทะเบียนที่ ชร.43 ตั้งอยู่ที่ถนนไกรสรสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 30 ห้อง ได้แก่ 

1. บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 5 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง 
2. บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง 
3. บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น   จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง 
4. บ้านพักผู้บริหารวิทยาลัย   จ านวน 1 หลัง  

 
แผนผังบ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

 
 

รายละเอียดประกอบแผนผังบ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1) บ้านพักผู้บริหารวิทยาลัย   2) บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 
3) บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 5 ยูนิต  4) บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต  
5) โรงเก็บของ     6) โรงรถ 
7) ศาลพระภูม ิ     8) ศาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1 2 

4 3 

6 6 
8 

7 

ทางเขา้-ออก 
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2.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้างานบุคลากร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้างานบัญชี

นายพยุงศักดิ์  บุญศิริ

หัวหน้างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางนันทภรณ์  บุญอิ่ม  
หัวหน้างานทะเบียน

นายเตชะตาธรรม เตชะตามี  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายศรากร บุญปถัมภ์
รองผู้อ านวยการ                 

ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ

นางสาวศุภนิชา  โยปัญเตี้ย        
หัวหน้างานวางแผน                
และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

นางสมศรี  แสงศรีจันทร์           
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ

นานยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์       
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์
หัวหน้างานกิจกรรม     
นักเรียนนักศึกษา

นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า      
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเพทาย บ ารุงจิตต์

หัวหน้างานปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส่ง      
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน้างานสวัสดิการ    

นักเรียนนักศึกษา

นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน    
หัวหน้างานโครงการพิเศษ   

และบริการชุมชน

นางสุวิมล ปันนาง

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางฤทัยชนก นาคะ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้าแผนกแฟชั่นและ

สิ่งทอ

นางสาคร  วรรณสุข

หัวหน้าแผนกวิชา    
อาหารและโภชนาการ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางเจษฎา วงศ์ใหญ่

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางพจนา  นพรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชา  

การตลาด และธุรกิจ  
ค้าปลีก

นางสาวเครือฟ้า   อุทธิยา
หัวหน้าแผนกวิชา            

การจัดการโลจิสติกส์

นางสุวารี   แปงณีวงค์
หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้าแผนกวิชา     
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกมล สาริกานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้าแผนกวิชา        
การออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท
หัวหน้าแผนกวิชา

การท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางศศิวิมล สรรพศรี
หัวหน้างานวิทยบริการ          

และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

นายภาคิน พรหมราช
หัวหน้างานสื่อ            

การเรียนการสอน

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
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2.5 อัตราก าลังและจ านวนนักศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     อัตราก าลัง ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562  (ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย) 
 2.5.1 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีบุคลากรทั้งสิ้น  179  คน 
  ก. ข้าราชการ  70 คน 
   1. ผู้บริหาร   5  คน 
   2. ข้าราชการครู   65 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน  - คน 
  ข.ลูกจ้างประจ า  4 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน    -  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน   4  คน 
  ค. พนักงานราชการ 7 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   6  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  1  คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว 92 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   48   คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  44   คน 
  จ. มีข้าราชการ/ มาช่วยราชการ  -  คน 
  ฉ. มขี้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ -  คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  -  คน 
   1. ข้าราชการ   6  คน 
   2. ลูกจ้างประจ า   -  คน 

2.5.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6  15 คน 
  - ปวช./ม.6    8 คน 
  - ปวส./อนุปริญญาตรี 17 คน 
  - ปริญญาตรี  98 คน 
  - ปริญญาโท  38 คน 
  - ปริญญาเอก    3 คน 
    รวม 179  คน 

2.5.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร     -  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  42  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 40  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  10  คน 
    รวม  92  คน 
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 2.5.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
1) ข้าราชการ (ผู้บริหาร) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 
1. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ บธม.  

(การจัดการทั่วไป) 
 

ผู้อ านวยการ 

2. นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
ศษ.บ. 
(เกษตรกรรม) 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการ 

3. นายศรากร บุญปถัมภ์ ปร.ด.  
(การศึกษาทางไกล) 
ศษ.ม. / ค.ม. 
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
กศ.บ. 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการ 

4. นางสุวิมล ปันนาง ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา)
ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

ฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการ 

5 
 

นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ คอม.  
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 
ปทส. 
(เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร) 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2) ข้าราชการ (ข้าราชการครู) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

ประเภทวิชาสามัญ 
1.  นางศศิวิมล สรรพศรี 

 
ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

2. 2
. 

นางชลธิชา ชลประทาน ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานความ
ร่วมมือ 

3.  นางสมศรี แสงศรีจันทร์  ค.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หัวหน้างานความร่วมมือ 

4.  นายศุภศานต์ รักสกุล ศศ.ม. 
(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน 
ความร่วมมือ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

5.  นางเณรี ช่างหล่อ ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

สามัญสัมพันธ์ 
(สังคม) 

- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์  

6.  นางมนทิรา สุวรรณไตรย์ วท.บ.  
(จิตวิทยาแนะแนว) 

สามัญสัมพนัธ์ 
(สังคม) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

7.  นางสุพัตรา พรหมพิชัย กศ.ด.  
(หลักสูตรและการสอน) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

8.  นายเพทาย บ ารุงจิตต์ บธ.ม.  
(การจัดการโลจิสติกส์) 

สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร)์ 

- หัวหน้างานปกครอง 
 
 

9.  นายภาคิน พรหมราช ค.บ.  
(คณิตศาสตร์) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

10.  นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว กศม. 
(บริหารการศึกษา) 
วท.บ.  
(การฝึกและการจัดการกีฬา) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(พละศึกษา) 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง     
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

11.  นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 
 

สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

ประเภทวิชาคหกรรม 
12.  นางสาคร วรรณสุข คศ.บ.  

(คหกรรมศาสตร์) 
อาหารและ
โภชนาการ 

- หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

13.  นางสาวปนัดดา พ่ึงศิลป์ วท.ม.  
(โภชนาศาสตร์ศึกษา) 
ศศ.บ. 
(อาหารและโภชนาการ) 

อาหาร 
และโภชนาการ 

-หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
-ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ 

14.  นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ ศษ.บ. 
(อาหารและโภชนาการ) 

อาหาร 
และโภชนาการ 

- หัวหน้างานพัสดุ 

15.  น.ส.ชสิา เมืองสิงห์ คศ.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหาร 
และโภชนาการ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

16.  นางสาวภคพร ไพบูลย์ คศ.บ.  
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

แฟชั่นและสิ่งทอ - หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่น
และสิ่งทอ 

17.  นางอมรทิพย์ สิงหากัน คศ.บ.  
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

แฟชั่นและสิ่งทอ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

18.  นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์ คศ.บ.  
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 

แฟชั่นและสิ่งทอ - หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

19.  นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย คศ.ม.  
(การพัฒนาครอบครัว  
และสังคม) 
ค.บ.  
(ศิลปประดิษฐ์) 

คหกรรม 
 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
คหกรรม 
 

20.  น.ส.อารีย์ ชั่งชัย คศ.บ.  
(เทคโนโลยีงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์) 

คหกรรม -ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

21.  น.ส.รัศม ี   ตาหลวง ศษ.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

22.  นายอรรถพล ปิยะลังกา ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

คหกรรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
23.  นายกมล สาริกานนท์ 

 
ศศ.ม. 
(วัฒนธรรมศึกษา) 
คษ.บ.  
(ศิลปกรรม) 

วิจิตร์ศิลป์ - หัวหน้าแผนกวิชา 
วิจิตรศิลป์ 
- หัวหน้างานอาคาร
สถานที่   

24.  นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า วท.ม.  
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีเซรามิก) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

- หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

25.  นายอุดม ผาค าสระศรี ศษ.บ. 
(เครื่องหนัง) 
 

การออกแบบ - หัวหน้าแผนกวิชา 
การออกแบบ 

26.  นายก าพล ตรงเมธี คบ.  
(ศิลปศึกษา) 
 

วิจิตรศิลป์ - ผู้ช่วยหวัหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
27.  นางฐาปนี กูลพิมาย บธ.ม.  

(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.  
(การบัญชี) 
 

การบัญชี - หัวหน้างานบัญชี 

28.  นางเจษฎา วงศใ์หญ่ บธ.ม.  
(บริหารธุรกิจ) 
บธบ. 
(การเลขานุการ) 
 

การเลขานุการ - หัวหน้าแผนกวิชา 
การเลขานุการ 

29.  นางวิภา รัตนมาลานุกูล บธ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 
 

การบัญชี - หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

30.  นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล บช.ม.  
(บัญชี) 
ศษ.ม.  
(อาชีวศึกษา)   
บธ.บ. 
(การบัญชี) 

การบัญชี - หัวหน้าภาควิชาการบัญช ี

31.  นางนลินทิพย์ วรานนท์ บธ.บ.  
(ธุรกิจการศึกษา –บัญชี) 
 

การบัญชี - หัวหน้างานการเงิน 

32.  นางสาวกรองแก้ว ชิดไธสง บธ.ม.  
(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. 
(บัญชี)  

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

33.  นางกนกวรรณ มูลมณี บธ.บ. 
(การเลขานุการ) 
 

การเลขานุการ - หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 

34.  นางพจนา นพรัตน์ ศศ.บ.  
(นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ.  
(การสื่อสารมวลชน) 
 

การตลาด - หัวหน้าแผนกวิชา 
การตลาด และแผนก
วิชาการจัดการ 
ธุรกิจค้าปลีก  
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

35.  นางสุวารี แปงณีวงค์ วท.ม.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต)   
บธ.ม.  
(บริหารธุรกิจ) 
ปทส.  
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

36.  นายเอนกวงศ์ ยอดด าเนิน ปร.ด.  
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ผู้ช่วยหวัหน้างานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์   
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

37.  นางสาวสุปรียา สันอุดร บธ.บ.  
(การเลขานุการ) 

การเลขานุการ - หัวหน้างานบุคลากร 

38.  นางสาวนุชจร ี แก้วเพียร ค.บ.  
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- หัวหน้างานศูนย์ขอมูล
สารสนเทศ 

39.  นายธวัชชัย สาเกตุ ค.อ.ม.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
ค.บ. 
(คอมพิวเตอร์) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
บุคลากร 

40.  นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา บธ.ม.  
(การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน) 
บธ.บ. 
(การตลาด) 

การจัดการ          
โลจิสติกส์ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 

41.  นางเยาวเรศ เวียงค า บช.บ.  
(การบัญชี) 

การบัญชี - หัวหน้าแผนกวิชาการ
บัญชี 

42.  นางสาวชญานุช    ตุ้ยต๋า บช.บ.  
(การบัญชี) 

การบัญชี - หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

43.  นางสาวธัญญาณัฐ สระแก้ว บธ.บ  
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 

44.  นางกิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.  
(การตลาด) 

การตลาด - หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

45.  นางนันทภรณ์ บุญอ่ิม บธ.บ. 
(การเลขานุการ) 

การเลขานุการ - หัวหน้างานทะเบียน 
 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 24 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

46.  นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ.  
(ระบบสารสนเทศ) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการ 

47.  นางปรารถนา เชียงส่ง บช.ม.  
(บัญชีมหาบัณฑิต) 
บธ.บ. 
(บัญชี) 

การบัญชี - หัวหน้างานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน 

48.  นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์ บธ.ม.  
(การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่
ปรึกษา 

49.  นางสาวปิยมาส แก้วอินตา บธ.บ.  
(ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

50.  นางสาวรัตติยา กันทร บธ.บ 
(การบัญชี) 

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานวางแผน
และงบประมาณ 

51.  นางสาวลลิตา จินดาวงษ ์ วทบ. 
(วิทยาศาสตร์บัณทิต) 
 

การจัดการ 
โลจิสติกส์ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
ทะเบียน 

52.  นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ คอ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
53.  นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ศศ.ม.  

(การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
คศ.บ.  
(การโรงแรมและภัตตาคาร) 
 

การท่องเที่ยว - หัวหน้าภาควิชาการ
ท่องเที่ยว 

54.  นายพีระพงษ์ ดวงสนิท ศศ.ม.  
(การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. 
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
 

การท่องเที่ยว - หัวหน้าแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

55.  นางสาวพิศมัย ต๊ะวิโล ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

ท่องเที่ยว - หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

56.  นางฤทัยชนก นาคะ ศศ.ม.  
(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. 
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 

57.  นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ ศศ.ม.  
(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. 
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

58.  นางพิมพ์ณดา นนประสาท วท.ม.  
(โภชนาศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ.  
(การโรงแรมและภัตาคาร) 
คศ.บ 
(อาหารและโภชนาการ) 

การโรงแรม - หัวหน้าแผนกวิชาการ
โรงแรม 

59.  นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา ศศ.ม. 
(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
ศศ.บ.  
(การโรงแรมและภัตตาคาร) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 
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3) พนักงานราชการ  

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
1.  นางมทนพร            อินต๊ะแก้ว ค.บ.  

(ภาษาไทย) 
ภาษาไทย - เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

นักเรียนนักศึกษา 
2.  นายเตชะตาธรรม     เตชะตามี ศศ.บ.  

(การจัดการทั่วไป) 
การตลาด -หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์  
3.  นายจิรวัฒน์           วงกา ศศ.บ.  

(ศิลปศาสตร์บัณฑิต) 
การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.  นางสาว ว.วาณ ี         ธุระพันธ์ บธ.บ.  

(การโรงแรม) 
การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานโครงการ

พิเศษและการบริการ 
5.  นางอารีรัตน์           ไชยกิติ คบ.  

(คหกรรมศาสตร์) 
อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

6.  นายอนุพล             บุญศรี คศ.บ.  
(คหกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.  นางวัชราภรณ์ ปินตาสาร บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 - เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา 
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4) ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าที่นักการภารโรง) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1.  นายจรัญ             สมุดความ ประถมศึกษา นักการภารโรง 
2.  นายสรวย            เทพศิริ ประถมศึกษา นักการภารโรง 
3.  นายพงศธร          ศักดีชน ปริญญาตรี พนักงานขับรถ 
4.  นางจรูญ             แสนมงคล ประถมศึกษา นักการภารโรง 

 
5) ลูกจ้างชั่วคราว (ท าหน้าที่สอน) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
1.  นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข ค.บ.  

(วิทยาศาสตร์) 
สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  
 

2.  นางสาวพีรรัตน์ อินต๊ะวงค์ ค.บ.  
(เคมี) 

สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
 

3.  นางสาวมทินา สว่างชัยสกุล ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษ) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานความ
ร่วมมือ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  
 

4.  นางสาวสุดารัตน์ ประชานุเคราะห์ วท.บ.  
(คณิตศาสตร์) 

สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 

5.  นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 
 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

6.  นางสาวยุวล ี ดวงพุทธพรกุล คศ.บ.  
(เทคโนโลยีเสื้อผ้าและ
แพตเทริน) 
 

แฟชั่นและสิ่งทอ - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.  นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  
 

8.  นางสาวรุ่งอรุณ ผัดฟอง ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

-เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
9.  นายกฤษฎา มาตัน คศ.บ.  

(คหกรรมศาสตร์) 
คหกรรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

10.  นางอรพิน สืบทิม ค.บ.  
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

11.  นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง คษ.ม.  
(ศิลปกรรม) 
ค.บ. 
(ศิลปะการพิมพ์) 

วิจิตรศิลป์ -เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

12.  นายสุรชิต ทะยะธง คษ.บ.  
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

13.  นางสาวเมทินี ปัญญาฟู วท.บ.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

-เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

14.  นางสาวสุนิสา รัตนประยูร บช.ม.   
(บัญชีมหาบัณฑิต) 
บธ.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 
 

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

15.  นางสาวเปมิกา เทพวงค์ บช.บ.  
(การบัญชี) 

การบัญชี -เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพ 
 - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

16.  นางสาวบุษปรัชต์ บุญธรรม บช.บ.  
(การบัญชี) 

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 
-เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

17.  นางดาวรุ่ง เดชบุญ ศ.บ.  
(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกกรม
นักเรียนนักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
18.  นางสาวศิริพันธ์ วงค์ค าลือ บธ.บ.  

(การตลาด) 
การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

19.  นางสาวพัชราภรณ์ กันติ๊บ บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
   

20.  นายรัตชานนท์ ปัญญาฟู วท.บ.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้ามี่งานปกครอง 

21.  นายพัทธพงศ์ พรมชัย วศ.ม.  
(วิศวกรรมอุตสาหกรรม) 

 
การจัดการ      
โลจิสติกส์ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

22.  นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย ศศ.บ.  
(การท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนกาสอน 

23.  นางสาวพัชรินทร์ ยวงมณี ทล.บ.  
(การท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนกาสอน  

24.  นายมาโนช   สุวรรณ คศ.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

25.  นายเหมราช   เมืองซื่อ ศษ.บ.  
(พละศึกษา) 

สามัญสัมพันธ์ 
(พลศึกษา) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

26.  นายสมศักดิ์   จันทร์พินิจ นศ.บ.  
(การสื่อสารใหม่) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

27.  นางสาวพัชรี   พวยฟุ้ง ศษ.บ.  
(การสอนภาษาจีน) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาจีน) 

- เจ้าหน้าที่งานความ
ร่วมมือ 

28.  นายนภัทร   ดาววิจิตร บธ.บ.  
(การจัดการครัวและ
ศิลปะการประกอบ
อาหาร) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

29.  นายกิติพงษ์   ปันป่า วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 30 

 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
30.  นายธนากร โพธาชัย ทล.บ. 

(ดิจิตอลกราฟิก) 
การออกแบบ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา 
31.  น.ส.บุษกร เหล็กเพชร คศ.บ. 

(การออกแบบแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย) 

แฟชั่นและสิ่งทอ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

32.  น.ส.วรรณภา กรุงทอง ศศ.บ. 
(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

33.  นายอภิวัตน์ ตุ่นแก้ว ศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

34.  นางสาวนิภาพร กุลณา วท.ม. 
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

35.  นายพงษ์พินิจ พรหมเนตร ค.บ. 
(สุขศึกษาและพลศึกษา) 

สามัญสัมพันธ์ 
(พลศึกษา) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

36.  นายณัฐพล น้อยตุ่น ศษ.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

37.  นางสาวธัญยาภัทธ์ พรหมสังคนะ ทล.บ. 
(การท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

38.  นางสาวศิรดา ทองท ามา ศ.บ. 
(ศิลปะการถ่ายภาพ) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

39.  นางสาวมัลลิกา มีสิริ ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

40.  นายพิพัฒน์พงศ์ ธิอินโต กษ.บ. 
(ฟิสิกส์) 

สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

41.  นายประดิษฐ์   คงตุ่ ทล.บ.   
(การโรงแรม) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

42.  นางสาวธนัดขวัญ  เอ่ียวส่วย บธ.บ.   
(บริหารธุรกิจ) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

43.  นางสาวธัญญา  วงค์เรือนค า ศศ.บ.   
(ภาษาไทย) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาไทย) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

44.  นายอนุวัต ราชสมบัติ บธ.บ. 
(การจัดการ 

การเลขานุการ - เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 
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6) ครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
1.  นางสุรีย์   ทองกร วท.ม.  

(โภชนาศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ. 
(อาหารและโภชนาการ) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร 
และโภชนาการ 

 
7) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 30 คน (ท าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 
1. นางกาญจนา บุญเจริญ ศศ.บ.  

(ศิลปศาสตร์บัณฑิต) 
เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 

2. นางชุติมณฑน์ กุลดี ศศ.บ.  
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต) 

เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 

3. นางสาวปิยะมาศ ไชยอินถา วท.ม.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เจ้าหน้าทีง่านบุคลากร 

4. นางจิราพร ฉุยฉาย บธ.บ.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 

5. นางสาวชยุดา กันทะบัวตอง บธ.บ.  
(การจัดการทั่วไป) 

เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

6. นางกฤตยาภรณ์ หนสมสุข บธ.บ.  
(การตลาด) 

เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 

7. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจค าแปง บธ.บ.  
(การจัดการทั่วไป) 

เจ้าหน้าทีง่านกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

8. นายไพฑูรย์ พุทธวงค์ บธ.บ.  
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

9. นางสาวณัฐนันท์ อุ่นเป็ง บธ.บ.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านความร่วมมือ 

10. นางสาวทัศนีย์ สมุดความ บธ.บ.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวทัศนีย์ พ่ึงพวก บธ.บ.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านวัดผลและประเมินผล 
 

12. นางสาวณัฐกาญจน์ หมื่นตื้อ บธ.บ. 
(การตลาด) 

เจ้าหน้าทีง่านพัฒนาหลักสูตร 

13. นางสาวปราณี ปิงยอง บธ.บ. 
(ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการและ
ห้องสมุด 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 
14. นางสาวณัฐรดา กอบอาสา รศ.บ. 

(บริหารรัฐกิจ) 
เจ้าหน้าทีง่านอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี

15. นางสาวชบา เวียงสมุทร ปวส.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านแนะแนวฯ,  
งานครูที่ปรึกษา 

16. นายกฤษฎา ปวงอินชัย ปวส.  
(การถ่ายภาพและ
วิดีทัศน์) 

เจ้าหน้าทีง่านสื่อการเรียนการสอน 

17. นางสาวอุไร ปานเปีย ปวส.  
(อาหารและโภชนการ) 

เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 
 

18. นางสาวเบญจมาศ กันธิพรรณ์ ปวส. 
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 

19. นายปิยวัฒน์ ศรีสุวรรณ ปวส.  
(การเลขานุการ) 

เจ้าหน้าทีง่านเอกสารการพิมพ์ 

20. นางสาวติยารัตน์ อดทน บช.บ.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

21. นางพัชนี เกี๋ยงแก้ว ปวส.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 

22. นางสาวสกาว สุดใจ ปวส. 
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านบัญชี 

23. นางสาวพิชชาพร อูปค า ปวส. 
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 

24. นางสาวอารียา สาเกตุ  ปวส. 
(การเลขานุการ) 

เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์ 

25. นางสาวปิ่นพลอย เชียงแปง ปวส. 
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 

26. นางสาวอ าพิกา ดาววี ปวส. 
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าที่งานวิจัย 

27. นางสาวญาดา ต๊ะสม ปวส. 
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ 

28. นางสาวมัณฑนา แก้วบริสุทธิ์ ปวส.  
(การบัญชี) 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ
งบประมาณ 

29. นายคณพนธ์ แผงตัน ปวส. 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

30. นายอนุพล จูมพลาศรี ปวส. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
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8) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 14 คน (ท าหน้าที่คนงาน ทั่วไป) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1.  นายอธิบดี จุลประเสริฐ ปวช. ยามรักษาการณ์ 

2.  นายวิกรม จิตตธร ปวช. พนักงานขับรถ 

3.  นายฉัตรชัย จินะราช ปวช. งานอาคารสถานที่ 

4.  นายเฉลิมพล อาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น ยามรักษาการณ์ 

5.  นางนวลเพ็ญ กองมา มัธยมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

6.  นายอรรถสิทธิ์ ใจวงค์ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

7.  นายประเสริฐ ค าอินต๊ะ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

8.  นางแสงค า นางแล ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

9.  นางบัวผัด กองมา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

10.  นายชาตรี สารสุวรรณ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

11.  นางสาวกางเขน บุญเป็ง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

12.  นางสาวนภาพร แจ่มสว่าง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

13.  นางนาดอ   อนันต์สวัสดิ์ธารา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

14.  นายบุญฝาง นันเสียง ประถมศึกษา ยามรักษาการณ์ 
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2.6. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.6.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (ปีปัจจุบัน) ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 

 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2/2562 
ล าดับ สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

1.  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 27 22 22 

2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 196 157 143 
3.  สาชาวิชาคหกรรม 36 23 19 
4.  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 14 16 19 
5.  สาขาวิชาการออกแบบ 10 16 14 
6.  สาชาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 27 23 26 
7.  สาขาวิชาบัญชี 122 109 109 
8.  สาชาวิชาการตลาด 79 51 41 
9.  สาขาวิชาเลขานุการ 17 6 16 

10.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 76 58 60 
11.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 59 42 
12.  สาขาวิชาการโรงแรม 77 43 71 
13.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 91 62 71 

รวม 814 645 653 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2/2562 
ล าดับ สาขาวิชา ปวส.1 ปวส.2 

1.  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 14 5 

2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 92 89 
3.  สาชาวิชาคหกรรม 7 19 
4.  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 15 17 
5.  สาชาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 21 21 
6.  สาขาวิชาบัญชี 152 125 
7.  สาชาวิชาการตลาด 27 24 
8.  สาขาวิชาเลขานุการ 14 19 
9.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 47 

10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 23 
11.  สาขาวิชาการโรงแรม 45 14 
12.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 63 37 
13.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ทวิฯ) 59 70 
14.  สาชาวิชาการตลาด(ทวิฯ) 14 17 
15.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ทวิฯ) 36 15 
16.  สาขาวิชาโลจิสติกส์(ทวิฯ) 49 53 
17.  สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิฯ) 46 16 

รวม 690 611 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2562 
ล าดับ สาขาวิชา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1.  สาขาวิชเทคโนโลยีอาหาร 10 11 

2.  สาขาวิชาบัญชี 50 34 
3.  สาชาวิชาการท่องเที่ยว 20 25 

รวม 80 70 
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2.6.2 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา/สาขางาน แผนรับ 62 แผนรับ 63 โควตา ปกต ิ

ประเภทวิชาคหกรรม     

 1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 40 40 20 20 

 2. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ (MEP) 40 30 20 10 
 3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ 160 160 80 80 

 4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 40 40 20 20 

รวม 280 270 140 130 

ประเภทวิชาศิลปกรรม     

 1. สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขางานวิจิตรศิลป์ 35 35 10 25 

2. สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขางานการออกแบบ 35 35 10 25 

3. สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 35 35 15 20 

รวม 105 105 35 70 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     

1. สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี(MEP) 40 40 30 10 

2. สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี 120 120 80 40 

3. สาขาวิชา/สาขางานการขาย/ตลาด 80 80 40 40 

4. สาขาวิชา/สาสขางานการจัดการส านักงาน 40 40 20 20 

5. สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 80 40 40 

รวม 360 360 210 150 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     

1. สาขาวิชา/สาขางานการโรงแรม 80 80 20 60 

2. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว(MEP) 40 40 40 0 

3. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว 80 80 80 0 

รวม 200 200 140 60 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 80 40 40 

รวม 80 80 40 40 

รวมทั้งสิ้น 1,025 1,015 565 450 
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แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา/สาขางาน แผนรับ 62 แผนรับ 63 โควตา ปกต ิ

ประเภทวิชาคหกรรม     

 1. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 20 25 15 10 

 2. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ  80 80 40 40 

 3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 80 80 40 40 

 4. สาขาวิชา/สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 20 20 20 0 

รวม 200 205 115 90 

ประเภทวิชาศิลปกรรม     

 1. สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์ 20 20 10 10 

2. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 20 20 10 10 

รวม 40 40 20 20 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     

1. สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี 160 160 120 40 

2. สาขาวิชา/สาขางานการตลาด 30 30 30 0 

3. สาขาวิชา/สาขางานการตลาด(ทวิภาคี) 20 30 30 0 

4. สาขาวิชา/สาสขางานการจัดการส านักงาน 20 20 15 5 

5. สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(MEP) 40 40 20 20 

6. สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 20 20 

7 . สาขาวิช าการจั ดการธุรกิ จค้ าปลี ก /สาขางาน                
การจัดการธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี) 

30 30 30 0 

8 . สาขาวิช าการจั ดการธุรกิ จค้ าปลี ก /สาขางาน         
การจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) 

20 25 25 0 

9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขางานการจัดการ
คลังสินค้า (ทวิภาคี) 

60 60 30 30 

รวม 420 435 320 115 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     

1. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) 40 20 10 10 

2. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) 20 20 20 0 

3. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว (MEP) 35 35 35 0 
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แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 

สาขาวชิา/สาขางาน แผนรับ 62 แผนรับ 63 โควตา ปกต ิ

4. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว 35 35 35 0 

รวม 130 110 100 10 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 1.สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 40 30 10 

รวม 20 40 30 10 

รวมทั้งสิ้น 790 790 555 235 
 

แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา/สาขางาน แผนรับ 62 แผนรับ 63 โควตา ปกต ิ

 1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 20 20 0 

 2. เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 20 20 20 0 

 3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 40 30 10 

รวม 80 80 70 10 

รวมทั้งสิ้น 80 80 70 10 
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ส่วนที่ 3  
 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
  ค่าใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้  
(บกศ.) ผลผลติ 

เฉพาะทาง รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

 - งบบคุลากร -    -    -    -    1,342,167  5,219,126  4,613,738  11,175,031  

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,342,167  1,342,167      1,342,167  

 ค่าจ้างชั่วคราวครจู้างสอน          -    1,559,081  3,163,022  4,722,103  

 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา          -    3,660,045  1,450,716  5,110,761  

 -  งบด าเนินงาน 1,063,022  3,834,667  14,980  -    4,912,669  7,486,784  11,438,353  23,837,806  

      - คา่ตอบแทน 484,200  2,090,760  -                -    2,574,960  751,135  4,355,758  7,681,853  

ค่าตอบแทนสอน 484,200  2,090,760      2,574,960  -    4,253,368  6,828,328  

ค่าธุรการนอกเวลา         -    688,750  9,190  697,940  

ค่าตอบแทนวทิยากร         -     .  93,200  93,200  

ค่าตอบแทนล่วงเวลา         -     .   .  -    

ค่าตอบแทนอืน่         -    62,385   .  62,385  

 - ค่าใชส้อย 93,345  101,825  14,980              -    210,150  2,660,738  3,859,386  6,730,274  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   101,825  14,980    116,805  2,031,845  1,253,888  3,402,538  

เงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม         -     -  540,444  540,444  

ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดห้องน้้า         -     -  431,904  431,904  

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาลิฟท ์         -     -  195,543  195,543  

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

        -     -  99,750  99,750  

ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล         -     -  70,400  70,400  

ค่าประกนัอุบัติเหตนุกัเรียน นกัศึกษา         -     -  775,340  775,340  

ค่าบ้ารุงรักษาหมอ้แปลง         -     -  57,500  57,500  

ค่าจ้างเหมาบรกิาร         -    14,150  228,236  242,386  

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 56,428        56,428  230,011    286,439  

ค่าซ่อมแซมสวัสดุ/ครุภัณฑ์         -    265,116  6,200  271,316  

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง 36,917        36,917  118,476  1,110  156,503  

ค่าประกนัภัยรถยนต ์         -      54,028  54,028  

ค่าใช้สอยอื่นๆ         -    1,140  145,043  146,183  

- ค่าวสัด ุ 485,477  619,224  -                -    1,104,701  3,683,075  425,377  5,213,153  

 วัสดุส้านกังาน  135,835  49,851      185,686  520,319  27,489  733,494  

 วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  67,577  82,763      150,340  102,026  100  252,466  

 วัสดุกอ่สร้าง  6,408  50,005      56,413  214,688    271,101  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          -    84,092  29,535  113,627  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         -    46,347    46,347  

 วัสดุหนังสอื วารสาร และต้ารา          -    72,197    72,197  

 วัสดุคอมพิวเตอร ์         -    43,560     43,560  
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  ค่าใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้  
(บกศ.) ผลผลติ 

เฉพาะทาง รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  11,600        11,600  81,640  51,330  144,570  

 วัสดุเกษตร          -    5,355    5,355  

 วัสดุงานบ้านงานครัว          -    158,561  340  158,901  

 วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย          -      22,042  22,042  

 วัสดุผ้าและเครือ่งแต่งกาย          -    4,968  7,540  12,508  

 วัสดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          -    10,319    10,319  

วัสดุอืน่ๆ         -    5,000  145,976  150,976  

วัสดุการศึกษา (วัสดุฝกึ) 264,057  436,606      700,663  2,334,002  141,025  3,175,690  

 - ค่าสาธารณูปโภค              -    1,022,857  -                -    1,022,857  391,836  2,797,832  4,212,526  

 ค่าน้้าประปา    151,275      151,275  374,100  32,285  557,660  

 ค่าไฟฟ้า    816,625      816,625    2,479,207  3,295,832  

 ค่าโทรศัพท ์   7,055      7,055    19,618  26,674  

 ค่าไปรษณีย์    47,902      47,902  17,736  39,472  105,110  

 ค่าบริการอนิเทอร์เนต็          -      227,250  227,250  

 - งบลงทุน -                -    -                -    4,026,160              -    1,493,510  5,519,670  

 - ครภุณัฑ ์ -                -    -                -    1,296,100              -    1,493,510  2,789,610  

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที ่2 
จ้านวน 20 เครื่อง 

           398,800      398,800  

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที ่2 
จ้านวน 45 เครื่อง 

        897,300      897,300  

เครื่องคอมพวิเตอร ์         -      145,500  145,500  

เครื่องปรับอากาศ         -      126,000  126,000  

เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา         -      79,900  79,900  

เครื่องสา้รองไฟ (UPS)         -      39,800  39,800  

จักรเย็บผ้ากระเป๋าห้ิว         -      14,000  14,000  

เตารีดไอน้้าหมอ้ต้ม         -      30,000  30,000  

จอภาพคอมพิวเตอร ์         -      180,000  180,000  

เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์(InkJet)         -                    17,970  17,970  

เก้าอี้ส้านกังาน         -      113,850  113,850  

ตู้เอกสาร         -      19,300  19,300  

เครื่องมือช่าง         -      20,000  20,000  

โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์         -      100,800  100,800  

กระดานด้าผวิเรียบพิเศษ ๔.๔๘ เมตร         -      6,900  6,900  

เครื่องป๊ัมลมพรอ้มหัวพน่ Air Brush         -      30,715  30,715  

ขาหย่ังส้าหรับเขียนรูป         -      12,500  12,500  

ตู้ไม้บานประตกูระจก         -      9,000  9,000  

โต๊ะประชมุพรอ้มเก้าอี ้๒๒ ที่นั่ง         -      15,000  15,000  

ไมโครโฟน ส้าหรับประชุม         -      15,000  15,000  

แทน่ยืนพูด         -      4,500  4,500  

 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 41 

 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

         

  ค่าใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้  
(บกศ.) ผลผลติ 

เฉพาะทาง รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ผ้าม่านปรับแสง         -      11,000  11,000  

เครื่องผสมอาหาร         -      150,000  150,000  

ตู้แช่เย็นสแตนเลส         -      35,000  35,000  

เตาอบไฟฟ้า         -      5,200  5,200  

เครื่องป่ันชนดิมือถือ         -      4,000  4,000  

ตู้แช่เย็นชนิดธรรมดา         -      26,000  26,000  

หม้อหุงข้าว ขนาด ๕ ลิตร         -      33,350  33,350  

หม้อหุงข้าวขนาด ๑๐ ลิตร         -      20,220  20,220  

รถเข็นพับได ้         -      2,900  2,900  

รถเข็นสแตนเลส         -      6,900  6,900  

เครื่องท้าลายเอกสาร         -      19,500  19,500  

อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดไร้สาย/
งานศูนย์ขอ้มูล 

        -      20,760  20,760  

เครื่องพมิพ์ส้านกังาน/งานศนูย์ข้อมูล         -      3,875  3,875  

เครื่องพมิพ์ส้านกังาน brother รุ่น 
MFC-T4500DW/งานวางแผนฯ 

        -      24,990  24,990  

ชุดไมโครโฟนประชมุพรอ้มชดุขยาย
เสียงจ้านวน 1 ชุด/งานประกนัฯ 

        -      28,000  28,000  

เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส้าหรับงาน
ประมวลผล/งานประกนัฯ 

        -      30,000  30,000  

คอมพิวเตอร์/งานการเงนิ              36,860  36,860  

ตู้แช่ 3 ประตู ขนาด 57 คิว             42,000  42,000  

เครื่องสา้รองไฟ/งานวจิัยฯ         -      2,990  2,990  

เครื่องปริ้นเตอร ์ สี/งานความร่วมมอื         -      9,230  9,230  

 - สิ่งก่อสร้าง -                -    -                -    2,730,060      2,730,060  

ลานเอนกประสงค ์         2,730,060      2,730,060  

 - งบเงินอดุหนุน 90,000  20,000  -                -    13,251,050      13,251,050  

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 

        922,200      922,200  

โครงการยกระดับสมรรถนะก้าลังคน
อาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานเทคโนฯ 
ป.ท 4.0 

        300,000      300,000  

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชวีศึกษา  
(บ่มเพาะ) 

        50,000      50,000  

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนฯ สิ่งประดิษฐ์และ
หุ่นยนต ์

          150,000    150,000  

โครงการความร่วมมือผลิตก้าลังคนด้าน
อาชีวะและบรกิารใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

        750,000      750,000  
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  ค่าใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได ้
(บกศ.) ผลผลติ 

เฉพาะทาง รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

 - โครงการยกระดับการจัดการอาชีวะ
เป็นศูนย์กลางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

        140,000      140,000  

ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศกึษา 
(ทวิศึกษา) 

        1,435,950      1,435,950  

โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ
ประชากรวัยแรงงานและสูงวัย 

        731,000      731,000  

โครงการส่งเสริมพฒันาด้านก้าลงัคน
บริเวณชายแดนเพือ่รับรอง ศ.กปท 

        50,000      50,000  

สนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
(15 ปี) 

                             

  - ค่าหนังสือเรียน           4,366,000    4,366,000  

  - ค่าอุปกรณก์ารเรียน           1,004,180    1,004,180  

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน           2,019,600    2,019,600  

  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           2,073,850    2,073,850  

  - ค่าจัดการเรียนการสอน           11,819,850    11,819,850  

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศกึษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

        1,162,900      1,162,900  

 ทุนการศกึษาเฉลิมราชกมุารี 90,000        90,000      90,000  

การหารายได้ระหว่างเรียน   20,000      20,000      20,000  

โครงการส่งเสริมสถานศกึษา
อาชีวศกึษาให้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

        2,600,000      2,600,000  

โครงการผลิต,พัฒนา,เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตคร ูบุคลากรทางการศกึษา 

        360,000      360,000  

โครงการพัฒนา&ยกระดับศูนย์ซ่อม
สร้าง (Fix it) 

        990,000      990,000  

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของอาชีวศกึษา 

        25,000      25,000  

โครงการพัฒนาระบบการประเมนิและ
การประกนัคุณภาพอาชีวศกึษา 

        20,000      20,000  

โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพให้ผู้เรียน
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

        100,000      100,000  

ค่าอุปกรณ์การเรียนนกัเรียนสาย
อาชีวศกึษา 

          303,900    303,900  

โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตาม
แนวพระราชด้าร ิ

        219,000      219,000  

โครงการเร่งประสทิธิภาพการสอนครู
อาชีวศกึษา  (สนับสนนุครู) 

        379,200      379,200  

โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศกึษาสู่มาตรฐานนานาชาต ิ

        224,000      224,000  

โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคนืครูให้
นักเรียน (สนับสนุนเจ้าหน้าที่) 

        2,352,000      2,352,000  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า         150,000      150,000  

พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
เอกชน 

        94,800      94,800  
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  ค่าใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ  รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้  
(บกศ.) ผลผลติ 

เฉพาะทาง รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

โครงการเสริมสร้างจิตส้านกึและความรู้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

        85,000      85,000  

 - งบรายจ่ายอื่น          -       -  

 - ส้ารองเพือ่สนับสนุนงานนโยบาย 
 สอศ. กระทรวง พืน้ที ่

                 578,122  578,122  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 44 

 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. ประมาณการรายรับ   105,945,050 บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 
 

     
21,098,650  บาท 

 
 

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน       198,650  บาท 
  

 

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 20,900,000  บาท 
   ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
84,846,400  บาท 

 
 

งบบุคลากร  38,745,360  บาท 
  

 

งบด าเนินงาน 7,266,300  บาท 
  

 

งบลงทุน 8,380,000  บาท 
  

 

งบเงินอุดหนุน 23,632,380  บาท 
  

 

งบรายจ่ายอื่น 6,822,360  บาท 
  2. ประมาณการรายจ่าย            105,945,050  บาท 

 
งบบุคลากร  

 
43,545,360  บาท 

 
 

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 33,254,160  บาท 
  

 

 - เงินวิทยฐานะ 2,721,600  บาท 
  

 

 - เงินประจ าต าแหน่ง 1,209,600  บาท 
  

 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,560,000  บาท 
  

 

 - ค่าจ้างชั่วคราวครูจ้างสอน 3,500,000  บาท 
  

 

 - ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา 1,300,000  บาท 
  

 

งบด าเนินงาน 
 

19,564,950  บาท  
 

 

 - ค่าตอบแทน 7,984,800  บาท 
  

 

 - ค่าใช้สอย 4,660,000  บาท 
  

 

 - วัสดุ 2,990,150  บาท 
  

 

 - ค่าสาธารณูปโภค 3,930,000  บาท 
  

 

งบลงทุน 
 

8,380,000  บาท 
 

 

 -  ครุภัณฑ์ 8,380,000  บาท 
  

 

    - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานกราฟฟิกและ
มัลติมีเดีย (3,000,000 บาท) 

    

 

    - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (352,000 บาท) 

    

 

    - ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  (1,628,000 บาท) 
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    - ชุดปฏิบัติการครัวเย็น (1,000,000 บาท) 
    

 

    - ชุดปฏิบัติการอาหารเตาอบเบเกอร์รี่  
       (2,400,000 บาท) 

    

 

งบเงินอุดหนุน 
 

23,632,380  บาท 
 

 

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนฯ 
สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 

      150,000  บาท 

  

 

 - สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (15 ปี) 

23,093,480  บาท 

  

 

       - ค่าจัดการเรียนการสอน (13,629,850 บาท)  
   

 

       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     (2,073,850 บาท)   
   

 

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน       (1,004,180 บาท)   
   

 

       - ค่าหนังสือเรียน             (4,366,000 บาท)   
   

 

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน     (2,019,600 บาท)   
   

 

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี        65,000  บาท 
  

 

 - การหารายได้ระหว่างเรียน        20,000  บาท 
  

 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีวศึกษา       303,900  บาท 
  

 

งบรายจ่ายอ่ืน 
 

6,822,360  บาท 
 

 

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา (บ่มเพาะ) 

       50,000  บาท 

  

 

 - โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวะและ
บริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 

      490,000  บาท 

  

 

 - โครงการยกระดับการจัดการอาชีวะเป็นศูนย์กลางเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

      140,000  บาท 

  

 

 - ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา(ทวิศึกษา) 1,000,000  บาท 
  

 

 - โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
และสูงวัย 

      473,900  บาท 

  

 

 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน 

      584,160  บาท 

  

 

 - โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความเป็น
เลิศเฉพาะทาง 

1,700,000  บาท 

  

 

 - โครงการผลิต,พัฒนา,เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

      222,500  บาท 

  

 

 - โครงการพัฒนา&ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it)       600,000  บาท 
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 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของอาชีวศึกษา        25,000  บาท 
  

 

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
(สนับสนุนครู) 

      252,800  บาท 

  

 

  - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ 

      224,000  บาท 

  

 

 - โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน     
(สนับสนุนเจ้าหน้าที่) 

      910,000  
 

บาท 

  

 

 - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า       150,000  บาท 
  

 

เงินรายได้สถานศึกษา  4,000,000 บาท 
 

 

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่ 1,000,000  บาท 
  

 

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ 3,000,000  บาท 
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้ 
(บกศ.) 

ผลผลติ วิจัย/ 
เฉพาะทาง/ 
งบประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

 - งบบคุลากร            -                -    -       38,745,360  5,950,000  4,800,000  49,495,360  

 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ        33,254,160  33,254,160      33,254,160  

 เงินวทิยาฐานะ       2,721,600  2,721,600      2,721,600  

 เงินประจ้าต้าแหน่ง       1,209,600  1,209,600      1,209,600  

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,560,000  1,560,000      1,560,000  

 ค่าจ้างชั่วคราวครจู้างสอน          -    1,750,000  3,500,000  5,250,000  

 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา          -    4,200,000  1,300,000  5,500,000  

 -  งบด าเนินงาน 1,594,900  5,671,400  -    -    7,266,300  6,489,850  12,298,650  26,054,800  

      - คา่ตอบแทน 1,000,000  2,100,000  -                -    3,100,000  700,000  4,884,800  8,684,800  

ค่าตอบแทนสอน 1,000,000  2,100,000      3,100,000  -    4,200,000  7,300,000  

ค่าธุรการนอกเวลา         -    600,000  200,000  800,000  

ค่าตอบแทนวทิยากร         -     .  424,800  424,800  

ค่าตอบแทนล่วงเวลา         -      50,000  50,000  

ค่าตอบแทนกรรมการ         -    50,000  10,000  60,000  

ค่าตอบแทนอืน่         -    50,000    50,000  

    - ค่าใชส้อย 170,000  700,000  -                -    870,000  2,400,000  3,820,000  7,060,000  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -    600,000      600,000  1,400,000  1,500,000  3,500,000  

เงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม         -    350,000  250,000  600,000  

ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดห้องน้้า         -      400,000  400,000  

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาลิฟท ์         -      100,000  100,000  

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

        -      100,000  100,000  

ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล         -      90,000  90,000  

ค่าประกนัอุบัติเหตนุกัเรียน นกัศึกษา         -      800,000  800,000  

ค่าบ้ารุงรักษาหมอ้แปลง         -      90,000  90,000  

ค่าจ้างเหมาบรกิาร         -      250,000  250,000  

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000  100,000      200,000  150,000    350,000  

ค่าซ่อมแซมสวัสดุ/ครุภัณฑ์   -        -    300,000    300,000  

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง 70,000        70,000  100,000  30,000  200,000  

ค่าประกนัภัยรถยนต ์         -      60,000  60,000  

ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสารและเครื่องอัด
ส้าเนา 

        -    100,000    100,000  

ค่าใช้สอยอื่นๆ         -      150,000  150,000  

 - ค่าวสัด ุ 424,900  1,371,400  -                -    1,796,300  2,729,850  1,193,850  5,720,000  

 วัสดุส้านกังาน  200,000  150,000      350,000  300,000  100,000  750,000  

 วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น     200,000        200,000  200,000     400,000  

 วัสดุกอ่สร้าง    36,350      36,350  263,650    300,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้ 
(บกศ.) 

ผลผลติ วิจัย/ 
เฉพาะทาง/ 
งบประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24,900  32,200      57,100  62,900  30,000  150,000  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         -    100,000    100,000  

 วัสดุหนังสอื วารสาร และต้ารา          -    150,000    150,000  

 วัสดุคอมพิวเตอร ์         -    100,000  50,000  150,000  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          -    100,000  100,000  200,000  

 วัสดุเกษตร          -    15,000    15,000  

 วัสดุงานบ้านงานครัว          -    136,350  63,650  200,000  

 วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย          -      30,000  30,000  

 วัสดุผ้าและเครือ่งแต่งกาย          -      15,000  15,000  

 วัสดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          -    10,000    10,000  

วัสดุอืน่ๆ         -      650,000  650,000  

วัสดุการศึกษา (วัสดุฝกึ) 200,000  952,850      1,152,850  1,291,950  155,200  2,600,000  

 - ค่าสาธารณปูโภค             -    1,500,000  -                -    1,500,000  660,000  2,430,000  4,590,000  

 ค่าน้้าประปา          -    200,000  450,000  650,000  

 ค่าไฟฟ้า    1,500,000      1,500,000  400,000  1,400,000  3,300,000  

 ค่าโทรศัพท ์         -    20,000  30,000  50,000  

 ค่าไปรษณีย์          -    40,000  70,000  110,000  

 ค่าบริการอนิเทอร์เนต็          -      480,000  480,000  

 - งบลงทุน         8,380,000      13,281,200  
 - ครภุณัฑ ์         8,380,000    4,901,200  13,281,200  

เครื่องคอมพวิเตอร ์ส้าหรับงาน
กราฟฟิกและมัลติมเีดีย 

        3,000,000      3,000,000  

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส้าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

        352,000      352,000  

ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาต ิ         1,628,000      1,628,000  

ชุดปฏิบัติการครัวเย็น         1,000,000      1,000,000  

ชุดปฏิบัติการอาหารเตาอบเบเกอรี ่         2,400,000      2,400,000  

จอแสดงภาพ ขนาด 21.5 นิ้ว             160,000  160,000  

หม้อหุงต้ม ขนาด 18 ซม.             16,000  16,000  

หม้อหุงต้ม ขนาด 20 ซม.             22,400  22,400  

หม้อหุงต้ม ขนาด 22 ซม.             25,600  25,600  

หม้อหุงต้ม ขนาด 24 ซม.             31,680  31,680  

หม้อตุ๋น classic 18 ซม.             17,600  17,600  

เครื่องท้าทองม้วน             12,000  12,000  

ชั้นวางรองเท้าเหลก็             40,000  40,000  

เครื่องตัดสติก๊เกอร ์             32,500  32,500  

เครื่องผสมปูน             12,000  12,000  

เครื่องฉีดน้้าแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์  
ต่อพ่วง 

            18,000  18,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้ 
(บกศ.) 

ผลผลติ วิจัย/ 
เฉพาะทาง/ 
งบประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

อุปกร์ประกอบเครื่องเชื่อมด้วยก๊าซ 
CO2 

            8,500  8,500  

บานประตูอลูเนียม             17,000  17,000  

เครื่องดูดผงขีเ้ลื่อยวงเดือนแท่นระบบ
ท่ออ่อน 

            38,000  38,000  

เตารีดไอน้้า (PHILIPS)             35,820  35,820  

ประตูกระจก             140,000  140,000  

เก้าอี้บุนวม             15,000  15,000  

เครื่องบดอาหาร             28,000  28,000  

ตู้กระจกเก็บหนังสือ             10,000  10,000  

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน             5,500  5,500  

เครื่องฉายภาพ 3มิติ             20,000  20,000  

เครื่องยิงหลังกรอบรูปแบบนิวเมตริก             46,500  46,500  

กระดานด้า             15,000  15,000  

ตู้แช่อาหาร 20 คิว             70,000  70,000  

ตู้แช่แข็ง             70,000  70,000  

ชุดเครือ่งครัวสแตนเลสสตีล             26,000  26,000  

กระดานไวท์บอร์ด             10,000  10,000  

เครื่องผสมอาหาร KitchenAid             125,000  125,000  

เตาอบไฟฟ้า             240,000  240,000  

เครื่องป่ันไอศกรีม             400,000  400,000  

เตาแก๊ส 4 หัว             140,000  140,000  

โต๊ะสแตนเลส             180,000  180,000  

ชุดเครือ่งเสียง             193,000  193,000  

ตู้ล้าโพงส้าหรับใช้กลางแจ้ง             31,000  31,000  

ระบบเสียงในหอประชุม             89,950  89,950  

เครื่องคอมพวิเตอร ์             180,000  180,000  

เก้าอี้ส้านกังาน             66,400  66,400  

เครื่องพมิพ์ส้านกังาน              21,300  21,300  

โต๊ะท้างานตัวแอลมุมโค้ง             8,000  8,000  

โต๊ะส้าหรับวางคอมพิวเตอร ์             80,750  80,750  

เครื่องท้าลายเอกสาร             20,000  20,000  

เครื่องสแกนลายนิว้มือ             5,000  5,000  

เครื่องโทรสาร             10,000  10,000  

เครื่องสแกนเอกสาร             70,000  70,000  

วิทยุสื่อสาร             22,000  22,000  

โต๊ะปฏิบัติงานช่างทั่วไปพรอ้มอุปกรณ์
จับยึด 

            8,000  8,000  

ตู้ชั้นลอยประตูบานเลือ่นเก็บอุปกรณ์
เครื่องมือช่าง 

            5,000  5,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้ 
(บกศ.) 

ผลผลติ วิจัย/ 
เฉพาะทาง/งบ

ประจ า 
รวม 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าคุณภาพสูง             40,000  40,000  

ป๊ัมลมโรตาร ี80 ลิตร             12,000  12,000  

ประตูแขนกั้นกระดกอัตโนมัติส้าเร็จรูป
พร้อมระบบควบคุม ด้วยรีโมทคอนโทล 

            80,000  80,000  

อ่างล้างมอืแบบ 4 หลุมพร้อมสุขภัณฑ์             38,000  38,000  

บันไดยกไฮดรอรกิ แนวตั้งน้้าหนักเบา             85,000  85,000  

ตู้ล้าโพงติดผนงั             6,000  6,000  

เครื่องชั่งดิจิตอล             4,000  4,000  

ตู้เอกสาร             9,500  9,500  

เครื่องปรับอากาศ             794,400  794,400  

ทีวีดิจติัล             320,800  320,800  

เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์             377,500  377,500  

กล้องถ่ายรูป             57,500  57,500  

โต๊ะและเกา้อี้คอมพิวเตอร ์             238,000  238,000  

 - งบเงินอดุหนุน            -                -    -                -    -    11,192,530               -    11,812,530  

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และ
หุ่นยนต ์

        -    150,000    150,000  

สนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
(15 ปี) 

        -                    -    

       - ค่าจัดการเรียนการสอน         -    1,190,000    1,810,000  

       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             -    2,073,850    2,073,850  

       - ค่าอุปกรณก์ารเรียน                -    1,004,180    1,004,180  

       - ค่าหนังสือเรียน                      -    4,366,000    4,366,000  

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน               -    2,019,600    2,019,600  

ทุนการศกึษาเฉลิมราชกมุารี         -    65,000    65,000  

การหารายได้ระหว่างเรียน         -    20,000    20,000  

ค่าอุปกรณ์การเรียนนกัเรียนสาย
อาชีวศกึษา 

        -    303,900    303,900  

 - งบรายจ่ายอื่น            -                -    -                -    6,822,360              -                 -    6,822,360  

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชวีศึกษา  
(บ่มเพาะ) 

        50,000      50,000  

โครงการความร่วมมือผลิตก้าลังคนด้าน
อาชีวะและบรกิารใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

        490,000      490,000  

โครงการยกระดับการจัดการอาชวีะ
เป็นศูนย์กลางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

        140,000      140,000  

ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศกึษา 
(ทวิศึกษา) 

        1,000,000      1,000,000  

โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ
ประชากรวัยแรงงานและสูงวัย 

        473,900      473,900  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงนิ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได ้ 
(บกศ.) 

ผลผลติ วิจัย/ 
เฉพาะทาง/ 
งบประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศกึษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

        584,160      584,160  

โครงการส่งเสริมสถานศกึษา
อาชีวศกึษาให้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

        1,700,000      1,700,000  

โครงการผลิต,พัฒนา,เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตคร ูบุคลากรทางการศกึษา 

        222,500      222,500  

โครงการพัฒนา&ยกระดับศูนย์ซ่อม
สร้าง (Fix it) 

        600,000      600,000  

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของอาชีวศกึษา 

        25,000      25,000  

โครงการเร่งประสทิธิภาพการสอนครู
อาชีวศกึษา (สนับสนนุครู) 

        252,800      252,800  

โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศกึษาสู่มาตรฐานนานาชาต ิ

        224,000      224,000  

โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคนืครูให้
นักเรียน (สนับสนุนเจ้าหน้าที่) 

        910,000      910,000  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า         150,000      150,000  

 - ส ารองเพื่อสนบัสนนุงานนโยบาย 
สอศ. กระทรวง พื้นที ่

              1,000,000  

- โครงการตามแผนปฏบิตักิาร               3,000,000  
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

1. ชื่อโครงการ  จัดท ำเอกสำรคู่มือนักเรียน นักศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ   
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   

     กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ   
     ตลำดแรงงำนและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล  

 2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

2.3 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
      พันธกิจที่  2  ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน

ระดับสำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ    งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจำกในแต่ละปีกำรศึกษำ  จะมีนักเรียน นักศึกษำใหม่  เข้ำมำศึกษำต่อในวิทยำลัยเป็นจ ำนวนมำก   

ซึ่งนักเรียน นักศึกษำใหม่ จ ำเป็นต้องรู้ข้อมูลสถำนศึกษำ แผนกำรเรียน กฎ ระเบียบต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ           
จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้รู้ข้อมูลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมที่
วิทยำลัยก ำหนด 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ ทรำบข้อมูลสถำนศึกษำ แผนกำรเรียน กฎ ระเบียบต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ  
 2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้มีคู่มือในกำรศึกษำจนจบหลักสูตร และมีควำมประพฤติที่เหมำะสม
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมท่ีวิทยำลัยฯ ก ำหนด 

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
           คู่มือนักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน  1,800  เล่ม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษำใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษำ ส ำหรับใช้ประกอบในกำรเรียนและ 

กำรปฏิบัติตนตลอดหลักสูตร 
  2.  ปกครองนักเรียน นักศึกษำสำมำรถทรำบถึงควำมประพฤตินักเรียน  นักศึกษำ          
 ในระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ  และทรำบถึงผลกำรเรียนแต่ละภำคเรียน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำจัดท ำคู่มือ 90,000  - 
2 ค่ำวัสดุ 1,500  - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,500  - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        นักเรียน  นักศึกษำใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษำ  ครบทุกคน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        นักเรียน นักศึกษำใหม่  มีคู่มือนักเรียน  นักศึกษำ  สำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องตลอด    
                  หลักสูตร 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
   1. สังเกตกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ   
   2. สังเกตจำกนักเรียน นักศึกษำ  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  และสำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ  สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
กลยุทธ์ที่  1.3  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่   4.1  เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน สังคม ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ                 
และกำรทะนุบ ำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.1.3  เพ่ือกำรทะนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม ประเพณี           
และสิ่งแวดล้อม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุน  สถำนศึกษำในกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี        

และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนปกครอง 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
สภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ          

ที่แสดงออกมำให้เห็นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำนสังคม และด้ำนอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำกำรใช้สำรเสพติด        
ของกลุ่มเยำวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษำ น ำมำซึ่งเป็นปัญหำของสถำนศึกษำ หรือครอบครัวท ำให้เกิดควำมทุกข์ 
ควำมวิตกกังวล ต่อพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ภำวะควำมเสี่ยงในกำรกระท ำสิ่ง                 
ที่ผิดจริยธรรม  ศีลธรรม  หรือผิดกฎหมำย  

กำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้ เป็นบุคคลที่มีคุณภำพทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และ สติปัญญำ                               
มีภูมิคุ้มกัน ต่อสำรเสพติดจะต้องมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ              
ได้เข้ำใจเรียนถึงผลกระทบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้ำง หำกนักเรียน นักศึกษำเข้ำไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรข้อง
เกี่ยวกับสำรเสพติด  

ดังนั้น งำนปกครอง วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเห็นว่ำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น      
มีควำมจ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร โดยหวังว่ำโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  ปลอดยำเสพติด    
จะช่วยให้วิทยำลัยสำมำรถพัฒนำนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีควำมสุขได้ 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษำ  กลุ่มเสี่ยงไม่ข้องเก่ียว และห่ำงไกลสำรเสพติด 
 2. เพ่ือให้วิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำสีขำวปลอดสำรเสพติด 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ข้องเก่ียวจำกสำรเสพติด 100 %   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเป็นสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำสีขำว 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุอำหำร,ตอบแทนวิทยำกร ส ำหรับกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษำกลุ่มเสี่ยง 10,000 
2 ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรตรวจหำสำรเสพติดนักเรียน นักศึกษำกลุ่มเสี่ยง 5,000 
3 ค่ำวัสดุ อุปกรณ์กำรจัดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรก้ำวสู่สถำนศึกษำสีขำว 5,000 

4 
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ของรำงวัลส ำหรับกำรจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์  
(ดนตรี กีฬำ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ) เพ่ือกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ  

5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1 .  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ กษำ วิ ทย ำลั ยอำชี ว ศึ กษำทุ กคน  ส ำมำรถ พัฒนำคุณภ ำพชี วิ ต                       
 ทักษะทำงควำมคิด สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจ ไม่ตกเป็นทำสของสำรเสพติด 100% 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเป็นสถำนศึกษำสีขำว ปลอดสำรเสพติด พัฒนำนักเรียน 
 นักศึกษำให้เป็นบุคลำกรที่คุณภำพสู่สังคม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถำม  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ชื่อโครงการ  โครงกำรห้องเรียนสีขำว 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
                ยุทธศำสตร์ที่  1  มุ่ ง พัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้ เ รี ยนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
 ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   
                กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ 
 ตลำดแรงงำนและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่  2.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561)  
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ   งำนครูที่ปรึกษำ  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน “ยำเสพติด” เป็นปัญหำส ำคัญในระดับชำติ ซึ่งทุกรัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงจริงจัง เพรำะปัญหำยำเสพติดได้ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นทุกที ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ ทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรเมืองกำรปกครอง และควำมม่ันคงของประเทศชำติ จึงท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำร
เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว จึงมีนโยบำยเร่งรัดแก่สถำนศึกษำทุกแห่งทั่วประเทศร่วมกับชุมชน 
มุ่งเน้นกำรหำมำตรกำรในกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน นักศึกษำให้
เป็นผู้มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีทักษะ และมีประสบกำรณ์ ในกำรด ำรงชีวิต ได้รับกำรบ่มเพำะปลูกฝัง            
และสร้ำงจิตส ำนึก มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สำมำรถป้องกันตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่ำงไกล
จำกยำเสพติด  
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นสถำนศึกษำสีขำว มุ่งเน้นให้สถำนศึกษำมี  “โครงกำรห้องเรียนสีขำว”  
ส่งผลให้เกิดห้องเรียนที่มีสภำพแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีห้องเรียนสีขำวทุกห้องในสถำนศึกษำปลอดจำกยำเสพติด 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันยำเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษำ 
 3. เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนสีขำว  คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. กำรประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ “โครงกำรห้องเรียนสีขำว”  โดยมีควำมพึงพอใจ ในระดับ   
             ไม่น้อยกว่ำ 3.50   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มีควำมพึงพอใจในกำรใช้ห้องเรียนสีขำว ในระดับดี 
  2. นักเรียน นักศึกษำเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของปัญหำยำเสพติด กำรรู้จัก 
                ป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในห้องเรียน 
  3. ครูแกนน ำ และนักเรียน นักศึกษำแกนน ำมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์กิจกรรมต่อต้ำน           
                         ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำตอบแทน 5,000  - 
2 ค่ำวัสดุ 40,000  - 
3 ค่ำใช้สอย 5,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 จ ำนวนห้องท่ีด ำเนินงำนกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  20  ของห้องเรียนทั้งหมด 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
   2. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1 แบบสอบถำม 

2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนยำเสพติด  โรคเอดส์ในสถำนศึกษำ        
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1. ชื่อโครงการ  โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

      ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
                กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหำแหล่งเงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษำในระดับปวช.  
                 ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
          2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
         ผู้รับผิดชอบ  งำนครูที่ปรึกษำ 
         สถำนที่ด ำเนินโครงกำร   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  บ้ำนพักอำศัย  ห้องเช่ำ บ้ำนเช่ำของผู้เรียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 กำรออกกลำงคันเป็นปัญหำส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ ทีต่้องเร่ง
ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจำกกำรออกกลำงคันท ำให้เกิดควำมสูญเปล่ำ             
ของงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเสียโอกำสของนักเรียน ตลอดจนควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร      
ดังนั้น งำนครูที่ปรึกษำ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำจึงได้จัดท ำ โครงกำร/กิจกรรมขึ้นเพ่ือหำวิธี             
และแนวทำงในกำรลดปัญหำในกำรออกกลำงคันของนักเรียน โดยอำศัยนวัตกรรมและวิธีกำรใหม่ ๆ เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำและเป็นหลักปฏิบัติงำนในอนำคต 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกิจกรรมในกำรลดกำรออกกลำงคันของนักเรียน  

2. เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยโครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
3. เพ่ือส ำรวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษำกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปัญหำ กลุ่มออกกลำงคัน 
4. เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษำในเรื่องต่ำง ๆ ที่เสียงต่อกำรออก

กลำงคันของนักเรียน  นักศึกษำ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ลดจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันลงร้อยละ 10    
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  พัฒนำรูปแบบกิจกรรมในกำรลดกำรออกกลำงคันที่มีประสิทธิภำพ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 ค่ำตอบแทนและค่ำใช้สอยอ่ืนๆ 250,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ลดจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำที่ออกกลำงคันได้ร้อยละ  10 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน       
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1 สรุปผลกำรเยี่ยมบ้ำน   
2  สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 
3  จำกแบบสรุปจ ำนวนนักเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสียง  กลุ่มปัญหำ  และกลุ่มออกกลำงคัน 
4  จำกรำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน 
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1. ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศและบำยศรีสู่ขวัญผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2562 
                     ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
                     ปีกำรศึกษำ  2562 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
                ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหำแหล่งเงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษำในระดับปวช.                    
               ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

          2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  1.2  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
กลยุทธ์ที่  1.2.3  พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ    งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 

1. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในปีกำรศึกษำ 2562  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีนักเรียนนักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จ

กำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  จ ำนวน  646  คน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)      
ทวิศึกษำ  จ ำนวน  43  คน  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ ำนวน 593 คน และระดับปริญญำตรี  
จ ำนวน  70  คน รวมทั้งสิ้น  1,352  คน และมีนักเรียน นักศึกษำส่วนหนึ่งที่ได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินกับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดที่ได้ศึกษำอยู่ในวิทยำลัยฯ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียน  
นักศึกษำในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำนที่มีกำรแข่งขันสูงหรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นและในเรื่องช ำระหนึ้คืนกองทุนฯ  
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วและมีงำนท ำเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้จัดโครงกำรปัจฉิม
นิเทศและบำยศรีสู่ขวัญผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  และปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษำ  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจ
ในตนเอง มีขวัญก ำลังใจ มีควำมมั่นใจ และมีควำมพร้อมในกำรออกไปประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำตนเองต่อไป   
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6.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแนะน ำแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2. เพือ่ให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ  และกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
3. เพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงบทบำท หน้ำที่ และควำมส ำคัญของกำรใช้ชีวิตหลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
4. เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้สึกผูกพัน และร ำลึกถึง  สถำนศึกษำ  ครู - อำจำรย์ 

 5.  เพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และกำรช ำระหนี้ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
           นักเรียน/นักศึกษำ ระดับปวช.3  ปวส.2  และระดับปริญญำตรีปีที่ 2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
 และผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  ทั้งหมด  เข้ำร่วมกิจกำรโครงกำร 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียน/นักศึกษำได้รับกำรแนะน ำแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองและเตรียมควำมพร้อม
 ในกำรศึกษำต่อ  และกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
  2.  นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ถึงบทบำทหน้ำที่  และควำมส ำคัญของกำรใช้
 ชีวิตส ำเร็จหลังจบกำรศึกษำและมีควำมรู้สึกผูกพันต่อสถำนศึกษำ  ครู-อำจำรย์   
  3.  นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ถึงบทบำทหน้ำที่  และควำมส ำคัญของกำรใช้
 ชีวิตส ำเร็จหลังจบกำรศึกษำและมีควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และกำรช ำระหนี้ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำอำหำรว่ำง (ชุดละ 35 บำท) 52,000  - 
2 ค่ำวิทยำกรบรรยำย 1,200  - 
3 ค่ำวัสดุ 5,000  - 
4 ค่ำของที่ระลึก 500  - 
5 ค่ำดอกไม้ข่อติดเสื้อ 35,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,700  - 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        นักเรียน/นักศึกษำ ระดับปวช.3, ปวส.2  และระดับปริญญำตรีปีที่ 2  จ ำนวน 1,352  คน   
 เข้ำร่วมกิจกำรโครงกำร 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียน/นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  และมีงำนท ำ  มีวินัยในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
 ช ำระหนี้คืนกองทุนฯ 

       2. นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้คู่คุณธรรม มีควำมม่ันใจและควำมพร้อมใน กำรเข้ำสู่ตลำด  แรงงำน 
มีควำมพร้อมในกำรช ำระหนี้คืนกองทุน   
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      1.  แบบประเมินผล 
   2.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภำพและสำรเสพติดของนักเรียน/นักศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของจังหวัดเชียงราย สอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
              ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  กลยุทธ์ที่ 1.3  : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
     ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที ่1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ/ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
จำกนโยบำยของรัฐบำล   นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ นโยบำยของจังหวัดและนโยบำยของวิทยำลัย ต้องกำรให้สถำนศึกษำปลอดจำกสำรเสพติด
นอกจำกนั้นพบว่ำสถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำลและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของวิทยำลัย พบว่ำนักเรียน
นักศึกษำ ของวิทยำลัยมีปัญหำด้ำนสุขภำพและตรวจหำสำรเสพติด นักเรียน/นักศึกษำ ของวิทยำลัยฯ ทุกชั้นปีโดย
จะประสำนงำนกับโรงพยำบำลต่ำงๆ ให้ท ำกำรเสนอรำคำเพ่ือให้วิทยำลัยเลือกและด ำเนินกำรตรวจโดยแบ่งเป็น 2 
ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจนักเรียน/นักศึกษำ ชั้น ปวช.1 – ปริญญำตรี ทุกแผนกวิชำ ครั้งที่ 2 ตรวจนักเรียน/นักศึกษำ 
ที่ตกหล่นจำกทุกแผนกวิชำ 

 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษำ ของวิทยำลัยมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษำ  ปลอดจำกสำรเสพติด 
 

7. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
นักเรียน/นักศึกษำ ทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพและตรวจหำสำรเสพติด 100% 
 

8. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน/นักศึกษำทุกคน ได้รับกำรตรวจสุขภำพครบทุกคน 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
นักเรียน/นักศึกษำทุกคน ได้รับกำรตรวจสุขภำพครบทุกคน 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมำณ 1.นักเรียน/นักศึกษำ ทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพและตรวจหำ
สำรเสพติด 100% 

นกัเรียนนักศึกษำทุกคน 

เชิงคุณภำพ 1.นักเรียน/นักศึกษำทุกชั้น ทุกแผนก เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
และสำรเสพติด 

 

เชิงเวลำ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563  
เชิงค่ำใช้จ่ำย เก็บจำกนักเรียนนักศึกษำ คนละ 100 บำท  

 

11. การติดตามและประเมินผล  : แบบสอบถำม 
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1.  ชื่อโครงการ  พิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 2562 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรและคุณภำพชีวิต  เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน   
กำรแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

  กลยุทธ์ที่ 2.14 พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผลเพ่ือกำรพัฒนำ 
  คุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 2.15 พัฒนำมำตรฐำนก ำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative  
  Technology) ให้พร้อมก้ำวสู่ Thailand 4.0 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  2.1 พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพท่ีหลำกหลำยให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงตำม 
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 เพ่ือยกระดับสมรรถนะวิชำชีพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก ำลังอำชีวศึกษำท่ีมีสมรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน 
 ระดับสำกล 

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  บริเวณชั้นล่ำงอำคำร 7 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเขียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกคน  ย่อมมีควำมรักควำมผูกพันต่อครูและสถำนศึกษำ 
มีควำมภูมิใจใน สถำนศึกษำที่ตนส ำเร็จกำรศึกษำ  ดังนั้น เพ่ือเป็นเกียรติและสร้ำงควำมภำคภูมิใจแก่นักเรียน 
นักศึกษำ ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 โดยเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงควำมยินดีกับบุตร
หลำน ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ งำนทะเบียนจึงได้จัดพิธีมอบ
ประกำศนียบัตรให้กับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกคน                              
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6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจควำมรักควำมผูกพันอันดีระหว่ำงครู  นักเรียน  นักศึกษำและ  
       สถำนศึกษำ                                                                           
 6.2  เป็นเกียรติแก่นักเรียน  นักศึกษำ  ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำและผู้ปกครอง 
 6.3  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของตนเอง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ 
          7.1.1  นักเรียน  นักศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับประกำศนียบัตร จ ำนวน  1,355  คน 
          7.1.2  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมกระตือรือร้นที่จะเล่ำ 

         เรียนให้ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด 
7.2  เชิงคุณภาพ 

         7.2.1 นักเรียน  นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจ  มีควำมรัก  ควำมผูกพันต่อสถำนศึกษำ   
         7.2.2 สร้ำงก ำลังใจในกำรที่จะศึกษำต่อเป็นแรงผลักดันในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำใบประกำศนียบัตรพร้อมปก (1,355x100) 135,500 .- 
2 ค่ำวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ (1,355x150) 203,250 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338,750 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ครู  นักเรียน  นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจ  มีควำมรัก  ควำมผูกพันอันดีต่อสถำนศึกษำ 
 10.2  ผู้ปกครองมีควำมภำคภูมิใจต่อบุตรหลำน 
 10.3  นักเรียน  นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของตนเอง 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  ใช้แบบสอบถำม   

 11.2  สังเกตผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนำผู้เรียนกิจกรรม15ปี) 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของจังหวัดเชียงราย สอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
              ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
       ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสรรถนะ สอดคล้องกับ  
                                      ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำน มีควำมเป็นเลิศทำง  
                                 วิชำชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 7  สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ  ปลูกจิตอำสำ  ด้วยกำรบริกำรสังคม 
 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
     ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้ำนที่ 5  ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่  2  กิจกรรมนักเรียนลูกเสือเนตรนำรีหรือยุวกำชำดหรือผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
  องค์ประกอบที่  3  โครงงำน 
  องค์ประกอบที่  4  ชุมนุม/ชมรม 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ์

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ/ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ มุ่งมั่นพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนมี 
พฤติกรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำและประเทศชำติต้องกำร มีควำมกล้ำแสดงออกตำม
ศักยภำพของตนเองอย่ำงสร้ำงสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจัดประสบกำรณ์เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนำควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ดูแลและควบคุมควำมประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของวิทยำลัย ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักเรียน 
 จำกควำมส ำคัญข้ำงต้น ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กิจกรรมผู้เรียน ขึ้น เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีมำตรฐำน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีควำมสุข 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
 6.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน   3,400  คน 
 2. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน     156   คน 
 3. โครงกำร    จ ำนวน       46   โครงกำร 
  7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงออกทำงด้ำนกำรร่วมกิจกรรมที่หลำกหลำย มีทักษะในกำรท ำงำน
เป็นทีม แสดงออกตำมทักษะควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
1. กำรเข้ำค่ำยลูกเสือวิสำมัญ 
2. ตัดชุดสูทคณะกรรมกำรองค์กำรวิชำชีพ 
3. โครงกำรเตรียมรับลูกเสือวิชำสำมัญ (ประดับแถบ 2 สี) และ เดย์แคมป์ 
4. คัดเลือกเยำวชนระดับสถำนศึกษำสู่รำงวัลเยำวชนดีเด่น และ  
    นักศึกษำพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
5. กำรประชุมทำงวิชำกำรและกำรแข่งขันทักษะวิชำพ้ืนฐำน      
    วิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ  ระดับภำค  และระดับชำติ 
6. โครงกำรปลูกป่ำ ลดโลกร้อน 
7. จัดเตรียมนิทรรศกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น 
8. Big Cleaning Day 
9. วันมหำธีรรำชเจ้ำ 
10. วันลอยกระทง 
11. สืบสำนประเพณีตำนก๋วยสลำก 

 
80,000 บำท 
15,000 บำท 

4,000 บำท 
10,000 บำท 

 
150,000 บำท 

 
5,000  บำท 

80,000 บำท 
3,000 บำท 
2,000 บำท 

40,000 บำท 
25,000 บำท 
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12. โครงกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ 
13. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ (สัปดำห์วันพ่อ) 
14. กำรแข่งขันกีฬำสี (กีฬำสีสีขำว) 
15. โครงกำรเทศน์มหำชำติ มหำเวสสันดรชำดก 
16. กิจกรรมชมรมองค์กำรวิชำชีพ 
17. โครงกำรสวดมนต์สรภัญญะ 
18. โครงกำรอบรมขับขี่ปลอดภัย 
19. โครงกำรเนื่องในวันเอดส์โลก 
20. โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรม 
21. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 
22. โครงกำรไหว้สำพระธำตุดอยตุง 
23. โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลที่ 9 
24. โครงกำรเทศน์มหำชำติ 
25. โครงกำรมุทิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

รวม 
ภาคเรียนที่1/2563 
1. โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษำใหม่ 
2. โครงกำรวันไหว้ครู 
3. โครงกำรวันงดสูบบุหรี่โลก 
4. โครงกำรวันสิ่งแสดล้อมโลก 
5. โครงกำรวันต่อต้ำนยำเสพติด 
6. โครงกำรแห่เทียนพรรษำ 
7. โครงกำรอบรมโรเวอร์ 
8. โครงกำรเยำวชนพอเพียง 
9. โครงกำรวันมำฆบูชำ 
10. โครงกำรวันวิสำขบูชำ 
11. โครงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
12. โครงกำรวันแม่แห่งชำติ 
13. โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัย 
14. กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
15. เลือกตั้งนำยกองค์กำรวิชำชีพ 
16. โครงกำรรดน้ ำด ำหัวพระเถระ  ผู้อำวุโส ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
17. กิจกรรมชมรม 

รวม 

10,000 บำท 
20,000 บำท 

150,000 บำท 
25,000 บำท 
40,000 บำท 

1,000 บำท 
15,000 บำท 

3,000 บำท 
30,000  บำท 

5,000 บำท 
5,000 บำท 

10,000 บำท 
10,000 บำท 
10,000 บำท 

748,000  บาท 
 

250,000 บำท 
35,000 บำท 

3,000 บำท 
3,000 บำท 
3,000 บำท 

30,000 บำท 
10,000 บำท 
5,000  บำท 
5,500 บำท 
5,000 บำท 

40,000 บำท 
18,000 บำท 
35,000 บำท 

150,000 บำท 
15,000 บำท 
20,000 บำท 
25,000 บำท 

652,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,400,500 บาท 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  คณะครู นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมรักต่อองค์กร และสถำบันกำรศึกษำเพ่ิมมำกข้ึน 
    10.2  เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คณะ 
     10.3  วิทยำลัยมีทัศนียภำพที่ดีข้ึน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
            11.1 สรุปรำยงำนประจ ำปี 
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1. ชื่อโครงการ  บริจำคโลหิตจำกวันแม่สู่วันพ่อ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของจังหวัดเชียงราย สอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
              ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
  กลยุทธ์ที่ 4.1.3 : เพ่ือกำรทะนุบ ำรุง ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณีและ 
  สิ่งแวดล้อม 
 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
     ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้ำนที่ 5  ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่  3  โครงงำน 
  องค์ประกอบที่  4  ชุมนุม/ชมรม 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ์

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ/ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ  
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
 

5. หลักการและเหตุผล 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรรับบริจำคโลหิต ตำมท่ีศูนย์บริกำรโลหิต

แห่งชำติสภำกำชำดไทยจังหวัดเชียงรำยได้ประสำนงำนอย่ำงดีมำโดยตลอดและเป็นโอกำสดีที่บุคลำกรในวิทยำลัย
รวมทั้งนักเรียน นักศึกษำจะได้บ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณกุศล 

 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้บุคลำกรในวิทยำลัยรวมถึงนักเรียน นักศึกษำ ได้บ ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
3.2 เพ่ือให้นักศึกษำทรำบถึงกำรเจริญเติบโตของตัวเอง 
 

7. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
มีข้ำรำชกำรครู นักเรียน/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ และนักกำรภำรโรง ร่วมโครงกำรบริจำคโลหิตอย่ำงน้อย 

100 คน 
 

8. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน/นักศึกษำ ทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพและตรวจหำสำรเสพติด 100% 
 

9. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 
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10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมำณ 1. มีข้ำรำชกำรครู นักเรียน/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ และนักกำรภำร
โรง ร่วมโครงกำรบริจำคโลหิต 

อย่ำงน้อย 100 คน 

เชิงคุณภำพ 1. มีข้ำรำชกำรครู นักเรียน/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ และนักกำรภำร
โรง ร่วมโครงกำรบริจำคโลหิต 

อย่ำงน้อย 100 คน 

เชิงเวลำ 1. บริจำคครั้งที่ 1  เดือน สิงหำคม 2563 
2. บริจำคครั้งที่ 2  เดือน พฤศจิกำยน  2563 

 

เชิงค่ำใช้จ่ำย 1. ค่ำใช้จ่ำย (ครั้งที่1) 
2. ค่ำใช้จ่ำย (ครั้งที่2) 

4,000 บำท 
4,000 บำท 

รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
แบบสอบถำม 
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1. ชื่อโครงการ  พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่      ๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและบุคลำกรนักเรียนนักศึกษำ อบรมกำรพัฒนำคุณภำพ    
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรมจริยธรรมภำยใต้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
        ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
        ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ์

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
   องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             ประเภทวิชำศิลปกรรม,ประเภทวิชำคหกรรม,ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
  กำรท่องเที่ยว,ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
และ กำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ              
ที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและกำร 
ประยุกต์ใช้ เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม                  
และ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ในประเด็นกำรประเมิน ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ                   
ที่พึงประสงค์ โดยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบตำม บทบำทหน้ำที่
ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเด็นกำร 
ประเมิน ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยก ำหนดให้ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม         
ที่พึงประสงค์  
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 ฝ่ำยวิชำกำร ในฐำนะที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตระหนักดีว่ำกำรศึกษำทุกแขนง    
มีขนบประเพณีนิยมที่สอนและกระตุ้นให้ผู้ศึกษำยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อครูบำอำจำรย์ 
ดังนั้น พิธีกรรมกำรไหว้ครูช่ำง เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตำมจำรีตประเพณีที่โบรำณได้สืบต่อกันมำในอันที่จะ
ให้ศิษย์ได้แสดงควำมกตัญญูต่อครูบำอำจำรย์และเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียน นักศึกษำซึ่งเป็น เยำวชนของ
ชำติได้รู้คุณคน ประพฤติตนให้อยู่ในลู่ทำงที่ดีงำม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จุดหมำยปลำยทำงของ กำรศึกษำที่
ตั้งใจไว้ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณีท่ีได้กระท ำสืบต่อกันมำ  
 ๒. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้แสดงควำมกตัญญต่อครูบำอำจำรย์ อันจะส่งเสริมให้นักศึกษำมีจิตส ำนึก 
ในกำรรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทำงท่ีดีงำม  
 ๓. เพ่ือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำ  
 ๔. เพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมด้ำนจิตใจของนักเรียน นักศึกษำ ที่ต้องมีควำมมุ่งมั่น อดทน ในกำรศึกษำ     
หำควำมรู้ และน ำวิชำชีพที่เรียนไปใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียน นักศึกษำ ทุกระดับชั้น ประเภทวิชำศิลปกรรม คหกรรม อุตสำหกรรมท่องเที่ยว       
และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เข้ำร่วมพิธี  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษำทุกคนที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีขวัญและก ำลังใจ มีควำมพร้อมด้ำนจิตใจ              
ที่จะมุ่งม่ัน อดทน ในกำรศึกษำหำควำมรู้ และน ำวิชำที่เรียนไปใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง ( ค่ำวัสดุใช้สอยต่ำง ๆเช่น เครื่องบวงสรวง, 

เครื่องปัจฉะมังสำหำร,ค่ำสวัสดิกำรต่ำง ๆ ) 
30,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 - 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียน นักศึกษำทุกชั้น ทุกแผนก มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตำม 
จำรีตประเพณีท่ีได้กระท ำสืบต่อกันมำ  
 ๒. นักเรียน นักศึกษำ ทุกชั้น ทุกแผนก ได้แสดงควำมกตัญญต่อครูบำอำจำรย์ รวมทั้งมีจิตส ำนึกใน
กำรรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทำงที่เหมำะสมและดีงำม 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 - ผลกำรจัดกิจกรรม 
 - แบบสอบถำม 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       76 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  กำรศึกษำควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อคุณลักษณะ  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ที่  1 :  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล 
กลยุทธ์ที่3  : ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ำนควำมร่วมมือ ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำระบบทวิภำคี และ
กำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่2.1 : พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำม
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  2.2 :  ก ำกับ ติดตำม  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
ตลำดแรงงำนในระดับสำกล  

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ์
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่2: ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  นำงสุพัตรำ  พรหมพิชัย 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเป็นสถำนบันกำรศึกษำที่มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษำสำยอำชีพ            
เพ่ือรองรับตลำดแรงงำน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมเชี่ยวชำญเชิงปฏิบัติกำร  ควำมเจนจัดด้ำนวิชำกำรและคุณสมบัติ
ที่จ ำเป็นต่อลักษณะวิชำชีพและควำมสำมำรถปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ควำมต้องกำรที่จะศึกษำต้องกำร / ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เพ่ือน ำข้อมูลมำจัดกำรศึกษำและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและพัฒนำกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำย   
 2.  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำย 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยที่จบกำรศึกษำทุกคน 
  2. สถำนประกอบกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยำลัยฯ ได้พัฒนำผู้เรียน ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุ  50,000 - 
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
  2. สถำนประกอบกำรที่นักเรียน นักศึกษำท ำงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
 สถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนต่อไปในอนำคต  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินกำรน ำเสนอและกำรเผยแพร่ผลงำน 
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1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำร และกำรประกอบอำชีพอิสระ 
 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  

 2.2 ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 

 2.3 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร        วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง         
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพพ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
ในประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ โดยผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้ก ำหนด
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน 
๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำ           
มีกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
สำมำรถประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ หรือมีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระของศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มีคุณภำพไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำร และกำร
ประกอบอำชีพอิสระของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 

4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือให้มีกระบวนกำรในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้ เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็น

ผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
4.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
4.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร

อำชีวศึกษำ 
๔.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
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5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. พัฒนำระบบ และกำรบริหำรงำนของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำของวิทยำลัย
 อำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน ๑ ศูนย ์
  ๒. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรวำงแผน และเขียนแผนธุรกิจ ให้แก่นักเรียน 
 นักศึกษำ จ ำนวน ๑ ครั้ง 

๓. นักเรียน นักศึกษำมีทักษะในกำรเขียนแผนธุรกิจ และวำงแผนธุรกิจ เพ่ือสร้ำงรำยได้               
 ระหว่ำงเรียน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน 

๔. ได้แผนธุรกิจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เรื่อง และส่งเสริมกำรท ำธุรกิจให้กับนักเรียน
 นักศึกษำ  
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ในเชิงพำณิชย์ สำมำรถประกอบธุรกิจ
 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. พัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ จนได้รั บ
 ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ได้ระดับ ๕ ดำว 
 

6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มี     
   คุณภำพมำตรฐำน 

 กลยุทธ์ที่ ๒   เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียน 
 6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มำตรฐำนที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์  
  ประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้  
  ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ประเด็นกำรประเมิน ๑.๓ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๖.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ประเด็นที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
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7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

- ประสำนสถำนประกอบกำร 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
- อบรมแผนธุรกิจ 
- ศึกษำดูงำนศูนย์บ่มเพำะฯ 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
 

8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ ๑๐0,000 บำท 
 

9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
9.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
9.2 ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
9.3 รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 สถำนศึกษำ มีกระบวนกำรในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็น

ผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ  
๑๐.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
๑๐.๓ ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำรของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
๑๐.๔ ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
๑๐.๕ ผลกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในระดับ ๕ ดำว 
 

11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
   1. ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
   1. ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนำและยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง        
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

 2.2 ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ำยวิชำกำร 
     แผนกวิชำกำรท่องเที่ยว/ภำควิชำกำรท่องเที่ยว 
     งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 2.3 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร        วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 แผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกำรวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยให้สถำบันกำรศึกษำและ
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ตลอดจนร่วมกันก ำหนดกรอบทิศทำง        
และเป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่ชัดเจนในสำขำต่ำง ๆ เพ่ือกำรผลิตก ำลังคนที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชำติและมำตรฐำนอำชีพ/วิชำชีพ 
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงงำน และกำรฝึกงำนที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติจริงอย่ำงครบวงจร
ในสถำนกำรณ์จริง รวมถึงกำรผลิตและพัฒนำครูผู้สอนที่มีคุณภำพและมำตรฐำน เพ่ือสร้ำงก ำลังคนให้มีสมรรถนะ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก
และกำรแข่งขันในศตวรรษท่ี ๒๑ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ในประเด็น ๑) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ๒) ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีวศึกษำ ๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และ ๔) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำก ำลังคนที่สนองต่อพันธกิจดังกล่ำวให้
มีควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรผลิต และบริกำรบนฐำนควำมรู้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ยังไม่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของภำคประกอบกำรเท่ำที่ควร โดยในด้ำนกำรผลิตก ำลังคนของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำไม่ตรงกับสำขำที่ตลำดต้องกำร และผู้ที่จบกำรศึกษำอำชีวศึกษำยังขำดควำมสำมำรถด้ำน
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะสำยงำน Functional Competencies) นอกจำกนั้นยัง
พบว่ำมีช่องว่ำงระหว่ำงควำมสำมำรถต่ำง ๆ ที่มีอยู่กับควำมคำดหวังของสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะ
ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ ภำษำต่ำงประเทศ และทักษะในกำรวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ ดังนั้นส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงได้ด ำเนินกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เพ่ือ
พัฒนำให้เป็นสถำนศึกษำที่มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลในกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม ในกลุ่ม NEW Growth Engine ของประเทศ ใน ๑๐ อุตสำหกรรมเป้ำหมำย        
First S-Curve และ New S-Curve และ คลัสเตอร์ที่ เป็นควำมต้องกำรเร่งด่วนของประเทศทั้งในปัจจุบัน             
และรองรับควำมต้องกำรในอนำคต  
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4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรท่องเที่ยวไปสู่คุณภำพ และมำตรฐำน 
๒. เพ่ือพัฒนำครูวิชำชีพ และนักเรียน นักศึกษำให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ                 

กำรท่องเที่ยว 
๓. เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำไปสู่กำรเป็นศูนย์กำรฝึกอบรม และหรือศูนย์ทดสอบสมรรถนะอำชีพ            

ตำมมำตรฐำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ มำตรฐำนฝีมือแรงงำน และหรือ มำตรฐำนสำกล 
 

5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 จัดกิจกรรมกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และฝึกอบรมวิชำชีพเฉพำะทำง 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม 

๑) กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร Tourism Camp 2019 
๒) กิจกรรมฝึกปฏิบัติจัดน ำเที่ยวเพ่ือขอรับใบอนุญำตประกอบอำชีพมัคคุเทศก์ 
๓) กิจกรรมฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
๔) กิจกรรมอบรมควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยว 
๕) กิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนด้ำนกำรจัดท ำเว็บเพจเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
๖) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะภำษำต่ำงประเทศส ำหรับผู้บริหำร ครู บุคลำกร            

และนักเรียน นักศึกษำ 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถำนศึกษำ ผู้สอน ผู้เรียน ชุมชน และสถำนประกอบกำรมีควำมเข้ำใจ และมีเจตคติที่ดีต่อกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว ตลอดจนมีเป็นเลิศด้ำนทักษะกำรท่องเที่ยวตำมมำตรฐำนสำกล รองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 

6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและ

ประเมินผล 
6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ในประเด็น  
  ๑) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
  ๒) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
  ๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
  ๔) ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
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7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
๓. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 ๑ . กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร Tourism Camp 2019 
 ๒. กิจกรรมฝึกปฏิบัติจัดน ำเที่ยว
เ พ่ือขอรับ ใบอนุญำตประกอบอำชีพ
มัคคุเทศก์ 
 ๓ .  กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก อ บ ร ม ยุ ว -
มัคคุเทศก์ 
 ๔. กิจกรรมอบรมควำมปลอดภัย
ในกำรท่องเที่ยว 
 ๕. กิจกรรมพัฒนำครูผู้สอนด้ำน
กำรจัดท ำเว็บเพจเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
 ๖. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ทักษะภำษำต่ำงประเทศ              

            

๔. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
 

8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินงบประมำณ ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง            
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) 
 

9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจและกำรสังเกต 
  2. ผลกำรประเมินกำรจัดสถำนศึกษำเฉพำะทำงอำชีวศึกษำ  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำมีปริมำณมำกขึ้น 
 2. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนสำยอำชีพมำกขึ้น 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ   จัดท ำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สนับสนุนกำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงทุนปัญญำชำติ      
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนอุตสำหกรรม
บริกำรตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 
กลยุทธ์ที่ 5.2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 1.4 ผลงำนของผู้เรียน ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย                                    

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี           

และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   
 

3. ผู้รับผิดชอบ  นำงสุพัตรำ  พรหมพิชัย         
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย     
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดให้มีกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เป็นประจ ำทุกปี นับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2532 เป็นต้นมำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนำ สิ่งเสริม และสนับสนุน
เยำวชนอำชีวศึกษำ ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอำศัยควำมรู้ทำงด้ำน วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และทักษะ
วิชำชีพ เป็นพ้ืนฐำน ในกำรสร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชำติ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จึงได้มีกำรจัดให้มีกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้น                 
และได้คัดเลือกผลงำนที่ชนะกำรประกวดเพ่ือที่จะเข้ำร่วมประกวดกำรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับ
อำชีวศึกษำ ระดับภำค และในระดับชำติต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำ รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โดยอำศัยควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และทักษะวิชำชีพ เป็นพื้นฐำนในกำรประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบกล้ำคิด  กล้ำปฏิบัติ
อย่ำงมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และห่ำงไกลยำเสพติด   
 4.  เพ่ือคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้ำประกวดระดับอำชีวศึกษำ ระดับภำค และระดับชำติ 
และได้ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 300 คน    
  2. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่ำ 20 โครงกำร  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน นักศึกษำ อันเกิดจำกกำรประยุกต์ ควำมรู้  
และทักษะวิชำชีพ ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ด้ำนวิจัยพัฒนำ           
และน ำเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุ (จ ำนวน 20 โครงกำร) 200,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1 นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 300 คน               
           2 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่ำ 20 โครงกำร   
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน นักศึกษำ อันเกิดจำกกำรประยุกต์ ควำมรู้  
และทักษะวิชำชีพ ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนวิจัยพัฒนำ            
และน ำเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินกำรน ำเสนอ และแบบสรุปผลกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่         
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน     
กำรแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที่  1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ ควบคู่กับกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงำม 
          3. สนับสนุนกำรผลิต และพัฒนำก ำลังคนเพื่อตอบสนองในกำรพัฒนำประเทศ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1. ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ  
    2. หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
    3. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    4. ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร  
    5. มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ ภำยใน 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ประเด็นที่ 1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
3.หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             กลุ่มวิชำภำษำไทย 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 กำรศึกษำเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ ต่อกำรพัฒนำประเทศ กำรพัฒนำประเทศที่ดีจะน ำไปสู่ทิศทำงที่ 
ถูกต้องสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำให้กับประเทศได้นั้น  เยำวชนในประเทศต้องได้รับกำรศึกษำที่เหมำะสม             
และมี ประสิทธิภำพ กำรใช้ภำษำไทยมีควำมจ ำเป็นต่อทุกคนโดยสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
พัฒนำตนเอง พัฒนำอำชีพ พัฒนำสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ทำงกลุ่มวิชำ ภำษำไทย   
จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทย  เ พ่ือให้นักเรียน  นักศึกษำ ได้ เห็นคุณค่ำของภำษำไทย                   
และใช้ภำษำไทย ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำ มีจิตส ำนึกรัก และเห็นคุณค่ำของภำษำไทย  
 2. เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นเอกลักษณ์ของภำษำไทยสืบไป  
 3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำให้มีกำรใช้ภำษำไทยได้ถูกต้องเหมำะสม  
 4 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำ ให้มีนิสัยรักในกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียน นักศึกษำ ที่เรียนวิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2562 ทุกคน ใช้ภำษำไทยได้ถูกต้อง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษำ ใช้ภำษำไทยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้องตำมควำมเหมำะสม 
     

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 
 1.วันสุนทรภู่ 26 มิถุนำยน 2562  
  1.1 ประกวดแต่งกลอนสุภำพ  
  1.2 จัดนิทรรศกำร  
 2. วันภำษำไทยแห่งชำติ 29 กรกฎำคม 2562  
  2.1 จัดนิทรรศกำร  
  2.2 ประกวดคัดลำยมือ  
  2.3 ประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย  
  2.4 ประกวดรักกำรอ่ำน  
  2.5 ประกวดเล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำน  
  2.6 กำรแสดงตัวละครในวรรณคดีไทย 
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
  

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้รับควำมรู้ และเห็นคุณค่ำของภำษำไทย 
ตลอดจน อนุรักษ์ภำษำไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.1 ผลงำนนักเรียน นักศึกษำ  
 11.2 แบบประเมินผล 
 

ที ่ รายการ ราคา รวม 
1 จัดนิทรรศกำร 800 800 
2 รำงวัลประกวดกำรแต่งกลอน วัยสุนทรภู่ 2,100 2,100 
3 ประกวดคัดลำยมือ วันภำษำไทย 2,100 2,100 
4 รำงวัลประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย 2,100 2,100 
5 รำงวัลประกวดรักกำรอ่ำน 2,100 2,100 
6 ประกวดเล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำน 2,900 2,900 
7 กำรแสดงตัวละครในวรรณคดีไทย 2,900 2,900 

รวมเป็นเงิน 1,5000 15,000 
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12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียน นักศึกษำ ที่เรียนวิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2562 ทุกแผนกได้รับควำมรู้ และเห็น   
  ค่ำของ ภำษำไทย 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เห็นคุณค่ำควำมรู้ด้ำนภำษำไทย และกำร  
  อนุรักษ ์ภำษำไทย 
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1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกำรจัดโครงงำนวิทยำศำสตร์ นิทรรศกำร เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร และวิชำชีพ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่  ๒ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนที่มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ
สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  

   แผนกวิชำชีพ และแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพพ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ในประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ โดยผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ กำรศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ โดย
ผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับ กำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุข ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี  
 มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ และมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ ก ำหนดได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม เข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำร ของผู้เรียนทั้ง วัยเรียนและวัยท ำงำน ตำม
หลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
และกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
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 มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นกำรประเมิน ต.๑ ด้ำนควำมร่วมมือใน         
กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ        
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำ ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเด็นกำร
ประเมิน ๑.๕ ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ โดยสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพ ปรำกฏผลจำกกำรเข้ำร่วมกำรประกวด แข่งขันด้ำนทักษะ วิชำชีพตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ  
 ดังนั้นกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนกำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงกำร
ทำงวิชำชีพ ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคนิคกำรสอนที่ หลำกหลำย ดังนั้นเพ่ือให้กำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ เชียงรำยมีคุณภำพไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน          
ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรจัดโครงงำน วิทยำศำสตร์ นิทรรศกำร เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
และวิชำชีพขึ้น เพ่ือเป็นกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ ของอำชีวศึกษำ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.๑ เพ่ือให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
ที่มุ่ ง เน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง เผยแพร่ และเข้ำร่วมประกวดผลงำนทั้งในระดับสถำนศึกษำ จังหวัด ภำค 
และประเทศ  
 6.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่เป็น ประโยชน์ในงำน
อำชีพ  
 6.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนน ำผลจำกกำรเรียนด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยน ำไปจัดท ำ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. จัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ จังหวัด ภำค หรือประเทศ 
 เพ่ือเผยแพร่ผลงำนนักเรียน นักศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๒ ครั้งต่อปีกำรศึกษำ  
  ๒. จัดกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ในระดับสถำนศึกษำ          
 หรือจังหวัด หรือภำค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้งต่อปีกำรศึกษำ  
  ๓. ผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ สำมำรถ
 ใช้ประโยชน์ในระดับสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด  
  ๔. ผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ สำมำรถ
 เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
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  ๕. ผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ ได้รับ
 รำงวัล หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัด หรือภำค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่ำ        
 ร้อยละ ๕ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด  
  6. จัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ ทุกสำขำวิชำชีพ และโครงงำนวิทยำศำสตร์           
 ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ โครงงำน  
  ๗. จัดกำรประกวดแสดงและเผยแพรโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ หรือโครงงำน 
 วิทยำศำสตร์ ภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๑ ครั้ง  
  ๘. น ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ หรือโคร งงำนวิทยำศำสตร์  ไปใช้ประโยชน์ ใน 
 สถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด และเข้ำร่วมแสดงแข่งขันในระดับ 
 ชุมชน จังหวัด ภำคและชำติ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพในระดับ สถำนศึกษำ 
 หรือจังหวัด หรือภำค หรือประเทศ อย่ำงมีคุณภำพ  
  ๒. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำง วิชำกำร 
 วิชำชีพ ในระดับสถำนศึกษำ หรือจังหวัด หรือภำค หรือประเทศ อย่ำงมีคุณภำพ  
  ๓. ผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ สำมำรถ
 ใช้ประโยชน์ในระดับสถำนศึกษำ และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน รวมถึงได้รับรำงวัล หรือ น ำไปใช้
 ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัด หรือภำค หรือประเทศได้  
  ๔. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่จัดท ำมีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำระดับดี  
  ๕. ครูและนักเรียน นักศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อจัดกำรประกวดแสดงและเผยแพร่ โครงกำร
 พัฒนำทักษะวิชำชีพ และโครงงำนวิทยำศำสตร์ ภำยในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำระดับดี  
  6. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ โครงงำนวิทยำศำสตร์  ที่เข้ำร่วมแสดงแข่งขันในระดับ ชุมชน 
จังหวัด ภำคและชำติได้รับรำงวัล 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

- จัดนิทรรศกำรวิชำกำรวิชำชีพ 
- จัด/เข้ำร่วมประกวดผลงำน 
- จัดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
- จัดโครงงำน/โครงกำรวิชำชีพ 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 100,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ สถำนศึกษำ ได้พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ตำมนโยบำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๑๐.๒ ครู และผู้เรียนจัดนิทรรศกำรวิชำชีพเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ๑๐.๓ ครู และผู้ เรียนเข้ำร่วม แสดง/ประกวด/เผยแพร่ผลงำน และนวัตกรรมทั้งในระดับ 
สถำนศึกษำ จังหวัด ภำค และประเทศ  
 ๑๐.๔ นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ โครงงำนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ ตลำดแรงงำนได้  
 ๑๐.๕ ครูได้พัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมคิดรวบยอดผ่ำนโครงกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำชีพ โครงงำนวิทยำศำสตร์ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน จนมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนระดับรำยวิชำ          
และระดับหลักสูตร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๑๐.๖ สถำนศึกษำได้ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนธุรกิจบริกำรที่มีควำมรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัยผ่ำนโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรอำชีวศึกษำ          
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ  
และระดับนำนำชำติ 

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ  
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล     
กลยุทธ์ที่  ๑ ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ  
ตลำดแรงงำนและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล  

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนที่มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน  
 ระดับสำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดนโยบำยเร่งรัดพัฒนำกำรผลิต ก ำลังคนให้มี
ควำมรู้ ทักษะ ทั้งวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำให้อยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข                                 
รู้จักท ำงำนเป็นทีม อีกทั้งสำมำรถแสดงถึงควำมสำมำรถพิเศษของตนเอง ไม่ว่ำจะเป็น ด้ำนวิชำกำรวิชำชีพหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและกำร เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงกำร
ประกอบอำชีพอิสระ นอกจำกนั้นสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร อำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ในประเด็นกำร ประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้โดยผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้น
ควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ประเด็นกำร
ประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำร ประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตำม มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และกำร ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้ 
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเด็นกำร



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       94 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ประเมิน ๑.๕ ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ โดยสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพ ปรำกฏผลจำกกำรเข้ำร่วมกำรประกวด แข่งขันด้ำนทักษะวิชำชีพตำมที่  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ  หรือระดับ
นำนำชำติ  
 ดังนั้นกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ระดับภำค                
และ ระดับชำติ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท ำให้นักเรียน นักศึกษำสำมำรถแสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน 
วิชำกำร และวิชำชีพ ดังนั้นฝ่ำยวิชำกำร โดยงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และแผนกวิชำชีพจึงได้จัดท ำ
โครงกำรดังกล่ำวเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติบัตรทำงด้ำนวิชำชีพ             
๒. เพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร และทักษะทำงวิชำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำ  

 ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำได้มีโอกำสแสดงออกทำงควำมสำมำรถทั้งด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ  
 ๔. เพ่ือเป็นกำรเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทั้งในระดับอำชีวศึกษำ จังหวัด 
ระดับภำค และระดับชำติต่อไป 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ  
 ร้อยละ ๙๐  
  - นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  
  - นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ 
 ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษำได้บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนพัฒนำตนเองมำสู่ 
ภำคปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงปกติสุข 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
   - ระดับสถำนศึกษำ 
   - ระดับจังหวัด 
   - ระดับภำค 
   - ระดับชำติ 
   - ระดับนำนำชำติ 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 9.1 เงินงบประมำณ จำกโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจน จบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) ส ำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. จ ำนวน 3000,000 บำท  
 9.๒ เงินรำยได้สถำนศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ ระดับ ปวส. จ ำนวน 20,000 บำท  
          รวมทั้งสิ้น ๓20,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 ๑๐.๒ นักเรียน นักศึกษำ ทุกสำขำวิชำเข้ำร่วมกิจกรรม  

 ๑๐.๓ นักเรียน นักศึกษำ ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ                  
ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 

 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมข้ันตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพอำชีวศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่   ๒ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนที่มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนวัดผลและประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ในประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ โดยผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ กำรศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับ กำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีควำมสุข ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็น 
กำรประเมิน ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยสถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร บริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  สถำนศึกษำมอบมำย โดยควำม
ร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน รวมทั้ง กำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเด็นกำร
ประเมิน ๑.๖ ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ก ำหนดให้จ ำนวนผู้เรียนในระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
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ชั้นปีที่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ในครั้งแรกตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำร ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  
 นอกจำกนั้นนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ส่งเสริมกำรให้ผู้เรียนได้เข้ำรับ 
กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ หรือสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำ
ทักษะในสำขำวิชำชีพของตนให้มีควำมเข้ำแข็งมำกข้ึน  
ดังนั้นเพ่ือให้กำรประเมิน มำตรฐำนวิชำชีพเป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว งำนวัดผลและประเมินผล จึงจัดโครงกำร
ประเมิน มำตรฐำนวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยทั้งระดับ  ปวช . และ ปวส. ครอบคลุมตำม 
สมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ สำขำวิชำ ในระดับคุณวุฒิกำรอำชีวศึกษำ ทั้งนี้กำรทดสอบมำตรฐำน วิชำชีพจะ
ช่วยยกระดับคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของสถำน ประกอบกำร 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือสร้ำงเครื่องมือและเกณฑ์กำรประเมินภำคควำมรู้และปฏิบัติให้ตรงตำมสมรรถนะ วิชำชีพ  
 6.2 เพ่ือให้กำรทดสอบและประเมินผลมำตรฐำนวิชำชีพของผู้เรียน  ปวช.๓ และปวส.๒ ทุก สำขำวิชำ
และสำขำงำน  
 6.3 เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และพัฒนำ คุณภำพผู้เรียน 
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 6.4 เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ได้ทดสอบฝีมือตำมมำตรฐำนอำชีพของ สถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพ หรือ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน หรือ หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรอง  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1 นักเรียนระดับ ปวช. ๓ และ นักศึกษำปวส. ๒ ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน ลงทะเบียน
 ครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำง หลักสูตร เข้ำทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพตำมก ำหนด 
  2 นักเรียนระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และนักศึกษำระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ชั้นสูง (ปวส.) เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  หรือหน่วยงำนที่ได้รับกำร
 รับรองในแต่ละประเภทวิชำและสำขำงำนตำมเกณฑ์ก ำหนด  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน จ ำแนกตำม ระดับ 
 ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน และภำพรวมของสถำนศึกษำ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
   ๑.๑ ระดับ ปวช.  
   ๑) ด้ำนควำมรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
   ๒) ด้ำนทักษะ และกำรประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ  
  คะแนนเต็ม  
   ๓) ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้ำน จึงเป็นผู้ผ่ำนกำร ประเมิน 
  มำตรฐำนวิชำชีพ 
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   ๑.๒ ระดับ ปวส.  
   ๑) ด้ำนควำมรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม  
   ๒) ด้ำนทักษะ และกำรประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม  
   ๓) ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้ำน จึงเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมิน 
  มำตรฐำนวิชำชีพ  
  ๒. ผู้เรียน ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐  
 

.8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
   - สร้ำง/จัดท ำเครื่องมือประเมิน 
   - ทดสอบคุณภำพเครื่องมือ 
   - ด ำเนินกำรทดสอบผู้เรียน 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
   - ประเมินผลกำรทดสอบ 
   - ประกำศผล 
   - จัดท ำวุฒิบัตรผู้ผ่ำนกำรประเมิน 

            

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 40,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมสมรรถนะอำชีพขององค์กำรวิชำชีพที่ 
 ๑๐.๒ สถำนศึกษำได้ทรำบระดับคุณภำพมำตรฐำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ แต่ละสำขำวิชำ  
 ๑๐.๓ สถำนศึกษำสำมำรถน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้สูงขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ   
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-net) 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ    งำนวัดและประเมินผล  

    งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  
    แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ร่วมกับ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ก ำหนดจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ หรือ V-Net 
โดยมี วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือทดสอบควำมรู้และควำมคิดของหลักเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ๒) เพ่ือน ำผลกำรสอนไปใช้ใน
กำรพัฒนำ คุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ ๓) เพ่ือน ำผลกำรสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษำระดับชำติ และ ๔) เพ่ือน ำผลกำรสอบไปใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสอดคล้อง
มำตรฐำนกำร อำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ในประเด็นกำร
ประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ โดยผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับ สำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิ อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้อง
มี ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละ
ระดับ กำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำม
ปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๖ และตำมที่
หลักสูตรและ ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ ละ
หลักสูตรก ำหนดเพ่ือคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
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 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนด แนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเด็นกำร
ประเมิน ๑.๗ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ก ำหนดให้จ ำนวนผู้เรียนในระดับ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒       
ได้ คะแนนตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ      
เทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  
 ดังนั้นฝ่ำยวิชำกำร จึงจัดท ำโครงกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
ให้ผู้เรียน ในด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะวิชำชีพ และควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตน ก่อนทดสอบ ระหว่ำงกำร
ทดสอบและหลัง กำรทดสอบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่ำมำตรฐำนก ำหนด 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้ำใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของกำรทดสอบ V-NET  
 6.๒ เพ่ือทบทวนควำมรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
 6.๓ เพ่ือน ำผลกำรทดสอบไปประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑) ผู้เรียนเรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำ  
 ร้อยละ ๘๐ มีคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป  
  ๒) ผู้เรียนระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน ลงทะเบียนเรียนครบ
 ทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร เข้ำร่วมกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ       
 (V-NET) 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) ผู้เรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน ผ่ำนกำรทดสอบทำง 
 กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ๕,000 บำท 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนได้รับรู้และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำทดสอบ V-NET  
 ๑๐.๒ ผู้เรียนได้ทบทวนควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรคิด ตำมหมวดวิชำ เพ่ือควำมพร้อมก่อนเข้ำ
ทดสอบจริง 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมข้ันตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ติดตำมผลนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ   
ตลำดแรงงำน และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2.2  ก ำกับติดตำม  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน   
ตลำดแรงงำนในระดับสำกล 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1  เพื่อติดตำม  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน  
ตลำดแรงงำนในระดับสำกล 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ประเด็นที่ 1.8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที ่2  ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ    งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจนซึ่งรับรองได้ว่ำนักเรียน  นักศึกษำที่
จบหลักสูตรต่ำงๆ จะมีคุณลักษณะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นนักเรียน นักศึกษำที่มีคุณภำพเป็นที่
ต้องกำรของตลำดแรงงำน  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรผลิตนักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
เชียงรำยจึงได้มีกำรติดตำมประเมินผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำว่ำมีคุณลักษณะตรงกับควำมต้องกำรของตลำดหรือไม่  
ควำมรู้หรือทักษะใดบ้ำงที่มีควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำน  ข้อมูลที่ได้จะมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำนักเรียน 
นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของสังคมต่อไป          
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  ได้รับข้อมูลของนักเรียน  นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ    
2.  เพ่ือศึกษำคุณลักษณะของนักเรียน  นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 
3.  เพ่ือน ำข้อมูลมำจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
4.  เพ่ือหำแหล่งงำนอำชีพให้กับนักเรียน นักศึกษำที่ยังไม่มีงำนำท ำ 
5.  เพ่ือน ำข้อมูลรำยงำนผลกำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

ติดตำมข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ  2562  จ ำนวนร้อยละ  90 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1.  ได้รับข้อมูลของนักเรียน  นักศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ  2562 
2.  นักเรียน  นักศึกษำ  ผู้ปกครอง  สถำนประกอบกำร สถำนศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำร 
     ให้ข้อมูล 

 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุ 2,500  - 
2 ค่ำด ำเนินงำน 2,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตอบแบบติดตำมผลหรือแจ้งข้อมูลกำรมีงำนท ำ หรือศึกษำต่อ  คืนวิทยำลัยฯ          
คิดเป็นร้อยละ 90 

 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  วิทยำลัยฯ  ได้รับควำมร่วมมือกำรให้ข้อมูลจำกองค์กร  หรือหน่วยงำน  และศิษย์เก่ำที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
2.  วิทยำลัยฯ  ได้ทรำบถึงแนวทำงในกำรพัฒนำคุณลักษณะของนักเรียน  นักศึกษำอันเป็นประโยชน์
ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแก่ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
   สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำร 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ 
มำตรฐำน        
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและ
ประเมินผล       

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีวศึกษำคุณวุฒิวิชำชีพและ        
มำตรฐำนสำกล 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ประเด็นที่ 2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่  2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน       

ระดับสำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำรประ ประเมิน ๒.๑       
ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ โดยสถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
ชุมชน สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำร ของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำร เรียนกำรสอน 
ประเด็น ๒.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำจะต้องมี กำรพัฒนำหรือปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ มีกำรส่งเสริมให้ สำขำวิชำ หรือสำขำงำนได้รับกำรพัฒนำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุง รำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม  
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 ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มีคุณภำพ
ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
6.  วัตถุประสงค์ 
 6.๑ เพ่ือส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม     
หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม  
 6.๒ เพ่ือพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม            
หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม ร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 6.๓ เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิม ที่มีปรับปรุง              
หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม  
 6.๔ เพ่ือประเมินหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิม ที่มีกำรปรับปรุง          
หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม  
 6.๕ เพ่ือให้น ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่พัฒนำแล้ว หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิมที่มีกำรปรับปรุง 
หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติมไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ หรือปรับปรุง รำยวิชำ 
 หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ รำยวิชำ  
  ๒. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำระดับแผนกวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำ 
 หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ รำยวิชำ  
  ๓. ทดลองใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำ
 เดิมที่มีปรับปรุง หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ รำยวิชำ  
  ๔. ประเมินหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ ได้รับกำรพัฒนำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิม 
 ที่มีปรับปรุง หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ รำยวิชำ  
  ๕. สถำนศึกษำมีรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิม ที่มีปรับปรุง     
 หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชำครบทุกสำขำงำน สำขำวิชำ ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำยใน
 ระยะเวลำ ๓ ปี  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. ข้อมูลที่เป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
 หลักสูตรรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม    
 ระดับแผนกวิชำ  
  ๒. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด
 รำยวิชำเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชำผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิมที่มีปรับปรุง หรือรำยวิชำ
 เพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชำที่ทดลองใช้มีประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์  
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 10,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สถำนศึกษำ ได้หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิมที่ มีปรับปรุง 
หรือรำยวิชำเพ่ิมเติมในกำรจัดอำชีวศึกษำ ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อำชีวศึกษำ และมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๑๐.๒ ครู ได้น ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำ หรือรำยวิชำ หรือรำยวิชำเดิมที่มี
ปรับปรุง หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม ไปจัดกำรเรียนกำรสอน ให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรง
มำตรฐำนระดับรำยวิชำและระดับหลักสูตร  
 ๑๐.๓ นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรรำยวิชำ หรือรำยวิชำ       
หรือรำยวิชำเดิม ที่มีปรับปรุง หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
 ๑๐.๔ สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรจัดอำชีวศึกษำ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ   
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรปฏิบัติรำยวิชำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
กลยุทธ์ที่   1 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
           2 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนที่มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
           2 ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศใน
กำรเรียนกำรสอน 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่  2 ด้ำนหลักสูตรบำนสมรรถนะ 
 ประเด็นที่ 2.2 กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน 
             ระดับสำกล 

          5 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
    และองค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ   งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน งำนวัดผลประเมินผล 

 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำร ประเมิน ๒.๒ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ โดยสถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและ มีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำน คุณธรรม จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียน 
และวัยท ำงำน ตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิ อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำร ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครู
จัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำร เรียนกำรสอน 
ประเด็น ๒.๒ กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยก ำหนดให้ สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน
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ให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น ส ำคัญ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และ ด้ำนที่ ๓        
ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประเด็น ๓.๑ ครูผู้สอน ซึ่งก ำหนดให้ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำม
สำขำวิชำที่สอน มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญทุกรำยวิชำที่สอน จัดกำรเรียนกำรสอน
ตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำร สอนที่หลำกหลำยมีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง            
มีกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำร ศึกษำ แหล่งกำรเรียนรู้ และท ำวิจัย เพ่ือคุณภำพจัดกำรเรียนรู้และ
แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้  
 ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำสอดคล้องกับหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำใน           
ระดับแผนกวิชำ โดยบูรณำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ฝ่ำยวิชำกำรจึงได้จัดท ำโครงกำรจัดกำร เรียนรู้สู่กำร
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือให้ครูผู้สอนวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ เพ่ือก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้น สมรรถนะอำชีพ  
 ๔.๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 ๔.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ โดยมีกำร ก ำหนดรูปแบบ
กำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมกำรจัดที่หลำกหลำย และมีบันทึกหลังกำรสอน  
 ๔.4 เพ่ือให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ๔.๔ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีกำรแก้ไขปัญหำ            
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยกำรวิจัยในชั้นเรียน  
 ๔.๕ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีกำรผลิต และใช้สื่อกำรสอน เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์  
 ๔.๖ เพ่ือให้ครูผู้สอนก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ด้วยรูปแบบ และวิธีกำรที่
หลำกหลำย  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำกำรวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ เพ่ือก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้  
  ๒. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่ หลำกหลำย
 มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์      
 และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรำยวิชำที่สอน  
  ๓. ครูผู้สอนทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ ด้วย เทคนิค วิธีกำร
 สอนที่หลำกหลำย และมีบันทึกหลังกำรสอน ทุกรำยวิชำที่สอน  
  ๔. ครูผู้สอนทุกคนได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ อย่ำงน้อย 9 รำยวิชำ  
  ๕. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำกำรเรียน กำรสอน 
 อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง / ปีกำรศึกษำ  
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  6. ครูผู้สอนทุกคนผลิต และใช้สื่อกำรสอน เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมกับ รำยวิชำ 
 อย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำ  
  ๗. ครูผู้สอนทุกคนมีวิธีกำรวัด และประเมินผลตำมสภำพจริงทุกรำยวิชำที่สอน  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมุ่งเน้น สมรรถนะ อำชีพ
 และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชำเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
  ๒. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และบันทึกหลังกำรสอน ผ่ำนกำรประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓. กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ โดยฝ่ำยบริหำรในระดับแผนกวิชำ     
 และฝ่ำยวิชำกำร  
  ๔. งำนวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้รับกำร เผยแพร่ต่อ
 สำธำรณชน  
  ๕. มีกำรพัฒนำ และปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงเป็นระบบ  
  6. มีระบบกำรวัด และประเมินผลตำมสภำพจริง ที่หลำกหลำย และเหมำะสมกับรำยวิชำ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 50,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ สถำนศึกษำ ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่จัดท ำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่ หลำกหลำยมุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๑๐.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ และน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปจัดกำรเรียนกำรสอน          
ให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ทักษะมีสมรรถนะตรงมำตรฐำนระดับรำยวิชำ และระดับหลักสูตร เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๑๐.๓ ครูได้มีกำรผลิต และใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และสมบูรณ์ส ำหรับรำยวิชำ 
 ๑๐.๔ นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรรำยวิชำ สอดคล้องกับ                   
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรได้ 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 ๑1.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
  11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ   พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

 2.2 ผู้รับผิดชอบ    งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
งำนวัดผลและประเมินผล  

 2.3 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร         วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง         
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๒.๒           
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ และมีจ ำนวนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำตำมระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล
ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของผู้เรียนวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอย่ำงมีคุณภำพไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้อที่ ๓.๑ ครูผู้สอน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งก ำหนดให้ครูผู้สอนมีคุณวุฒิกำรศึกษำ
ตรงตำมสำขำวิชำที่สอน มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกรำยวิชำที่สอน จัดกำรเรียน
กำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพ
จริง มีกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำแหล่งกำรเรียนรู้ และท ำวิจัย เพ่ือคุณภำพจัดกำรเรียนรู้และ
แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนั้น ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำย ขึ้น 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4.2 เพ่ือพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
4.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
๔.๔ เพ่ือให้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
๔.๕ เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒนำกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
๔.๖ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และแก้ปัญหำกำร

จัดกำรเรียนรู้ 
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5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 

๒. ครูผู้สอนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกรำยวิชำที่สอน 
  ๓. ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน
 ที่หลำกหลำย และมีกำรวัด ประเมินผลตำมสภำพจริง 
  ๔. ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำร
 เรียนกำรสอน 
  ๕. ครูผู้สอนท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นส ำคัญ 
  2. ผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

 

6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ 
  มำตรฐำน 
 กลยุทธ์ที่  ๓ สร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
 ประเมินผล 
 6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มำตรฐำนที ่๒  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
  ประเด็นกำรประเมิน ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 6.3 ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที ่๓.๑.๑  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
   - จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   - จัดกำรเรียนกำรสอน 
   - ใช้สื่อ แหล่งกำรเรียนรู้ 
   - ท ำวิจัยในชั้นเรียน 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ  ๕,000 บำท 
 

9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
9.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
9.2 ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
9.3 รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ครูผู้สอนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง มีกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ และแหล่งกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตลอดจนจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน         
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๑๐.๒ สถำนศึกษำมีคุณภำพทำงกำรศึกษำ ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
   1. ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนำกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ  
กลยุทธ์ที่๓ สร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัด  
และประเมินผล 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ประเด็นที่ ๓.๑.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนวัดผลและประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำร ประเมิน ๒.๒ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ โดยสถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและ มีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำน คุณธรรม จริยธรรม และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียน และวัยท ำงำน 
ตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิ อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำร ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำร
สอน รำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำร เรียนกำรสอน 
ประเด็น ๒.๒ กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยก ำหนดให้ สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น ส ำคัญ และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ ด้ำนกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  
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 ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของวิทยำลัย 
อำชีวศึกษำเชียงรำย มีคุณภำพไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน งำนวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดท ำโครงกำร พัฒนำกำร
วัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรวัดผล และประเมินรำยวิชำต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ครูก ำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัด       
กำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำที่สอน  
 6.๒ เพ่ือให้ครูวัดและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่สอน ตำมสภำพจริง  
 6.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำที่สอน  
 6.๔ เพ่ือให้ครูน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้น สมรรถนะ
อำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงรำยวิชำที่สอน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. ครูทุกคนก ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน ทรำบก่อน
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำที่สอน  
  ๒. ครูทุกคนวัดและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำที่สอน ตำม สภำพจริง  
  ๓. ครูทุกคนใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและเหมำะสมทุกรำยวิชำที่ สอน  
  ๔. ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลทุกรำยวิชำที่สอน  
  ๕. ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้น
 สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
 และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูทุกคนปฏิบัติตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณได้ครบถ้วนมีคุณภำพผ่ำนกำรพิจำรณำจำก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
   - แจ้งวิธีกำรวัดและประเมินผล 
   - วัดและประเมินผลตำมแผนฯ 
   - นร.นศ. มีส่วนร่วมในกำรวัดผล 
   - น ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 5,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สถำนศึกษำ ได้พัฒนำคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ 
ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
 ๑๐.๒ ครู มีเทคนิควิธีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร เรียนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน  
 ๑๐.๓ นักเรียน นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลทุกรำยวิชำที่สอน และทรำบ 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน ให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรรำยวิชำสอดคล้องกับควำม ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรได ้
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมข้ันตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ                  
มำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ประเด็นที่ ๓.๑.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  

   งำนวัดผลและประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำร ประเมิน ๒.๒ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิ กำรศึกษำ และมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อม ทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัย
เรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรื อข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรจัด กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครู
จัดกำร เรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน           
ของผู้เรียนวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอย่ำงมีคุณภำพไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
 และ ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประเด็น ๓.๑ ครูผู้สอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียน ซึ่งก ำหนดให้ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีข้อมูล สำรสนเทศหรือเอกสำรประจ ำชั้น
เรียนและรำยวิชำ ใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนให้มี บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรเรียน ดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียนและด้ำนอ่ืน ๆ  
 ฝ่ำยวิชำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพ่ือจัดกลุ่มเรียน พัฒนำ ควำมรู้ 
ทักษะ ซ่อมเสริม ประเมินควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนเติมเต็มควำมรู้ เสริมแรงจูงใจ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษำของ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
 ๔.๒ พัฒนำกระบวนกำรสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน  
 ๔.๓ เพ่ือยกระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนให้ได้มำตรฐำน  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยจ ำแนกตำมคะแนนเฉลี่ย 
  ๒. ครูผู้สอนทุกคนจะต้องจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ หรือเอกสำรประจ ำชั้นเรียน และรำยวิชำ
 เป็นปัจจุบัน  
  ๓. ครูผู้สอนทุกคนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  
  ๔. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนให้มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร เรียนรู้  
  ๕. ครูทุกคนต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในรำยวิชำที่ มีผลสัมฤทธิ์ ไม่ เป็นไปตำมเกณฑ์ 
 มำตรฐำน  
  5. สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรจัดหำรำงวัลให้แก่ผู้ที่มีผลกำรเรียนดีเด่น ทุกระดับ และ แผนกวิชำ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. สำมำรถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำง รวดเร็ว สำมำรถ          
 ที่น ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้  
  ๒. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
   - จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เรียน 
   - จัดสอนซ่อมเสริม 
   - น ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ 

            

4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 15,000 บำท 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ สถำนศึกษำ ได้พัฒนำผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ตำมนโยบำยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๑๐.๒ ครู ได้ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสมรรถนะรำยวิชำตรงตำมมำตรฐำนระดับรำยวิชำและ ระดับหลักสูตร  
 ๑๐.๓ ผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรรำยวิชำสอดคล้องกับควำม ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับสำขำวิชำ ภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 พ.ศ. 2561  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
    ด้ำนที ่3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
    ประเด็นที ่3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะอันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำร
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่ำงเป็น

ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำอำหำรว่ำง จ ำนวน  20 x 4 x 50   รวม 80 ชุด 4,000 .- 
2. อำหำรกลำงวัน 50 x 2 รวม 100  กล่อง  5,000 .- 
3. ค่ำวัสดุ 11,350 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,350 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
  พ.ศ  2561  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
    ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
    ประเด็นที ่3.1.3  กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำร
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนอย่ำงเป็น

ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชงิปริมาณ   
  1.  มีระบบบริหำรจัดกำร  งำนประกันคุณภำพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย เป็นสัดส่วน 
 ได้อย่ำงเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำอำหำรว่ำง  35 คน รำคำชุดละ 40 บำท  จ ำนวน  2  มื้อ   
รวม  3  วัน  รวม  210 x 40 ชุด 

8,400 .- 

2. ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 3 วัน  จ ำนวน 35 คน  กล่องละ 50 บำท 
รวม  105 x 50 บำท 

4,250 .- 

3. ค่ำน้ ำเปล่ำ จ ำนวน 35 ขวด  จ ำนวน 3 วัน  รวม 105 x 5  บำท  525 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,175 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    1.  มีระบบบริหำรจัดกำร  งำนประกันคุณภำพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย เป็นสัดส่วน  
  ได้อย่ำงเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพของวิทยำลัย ระดับสถำนศึกษำ   
                     ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  พ.ศ  2561  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที ่1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
    ด้ำนที ่3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
    ประเด็นที ่3.1.3  กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถถำนศึกษำ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำร
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่ำงเป็น

ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่ำงเป็น
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุส ำนักงำน   12,175 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,175 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    1.  มีระบบบริหำรจัดกำร  งำนประกันคุณภำพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย เป็นสัดส่วน  
ได้อย่ำงเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เกี่ยวกับกำรประกัน   
คุณภำพ ภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  พ.ศ  2561  

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
    ด้ำนที ่3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
    ประเด็นที ่3.1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำร
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  งำนประกันคุณภำพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย  เป็นสัดส่วนได้อย่ำง

เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุ 22,800 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำบุคลำกร 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  6.1 ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  6.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.1 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
กลยุทธ์ที่  3.1.2  เพื่อให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้อง 
กับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ที่  3.1.3 เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ประเด็นที่ ๓.๑.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  3  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกร             

และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร/ งำนบุคลำกร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย/ สถำนที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำน
วิชำกำร วิชำชีพและด้ำนอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ก้ำวหน้ำ ทั้งด้ำนหลักที่เป็นด้ำนกำรเรียนกำร
สอน และงำนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนวิชำกำร 
      และวิชำชีพ 
 2.  เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำ  
7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้มีกำรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนวิชำกำร 
วิชำชีพและด้ำนอ่ืน ๆ และพัฒนำสถำนศึกษำ 
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร วิชำชีพและด้ำนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และทันสมัย 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 กำรอบรมครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 100,000 - 
2 กำรฝึกอบรม สัมมนำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เบิกจ่ำยตำมจริง  
3 กำรอบรมกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 100,000 - 
4 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 100,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้รับกำรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน
วิชำกำร วิชำชีพและด้ำนอ่ืน ๆ และพัฒนำสถำนศึกษำ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร วิชำชีพและด้ำนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และทันสมัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1.  แบบประเมินคุณภำพ แบบสอบถำม สรุปรำยงำนผลกำรอบรมและพัฒนำ 
  2.  สังเกตกำรณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  6.1  ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  6.6   เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศำสตร์ที่  4.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน สังคม ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และ 
กำรท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่  4.1.3 เพ่ือกำรท ำนุบ ำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี  
และสิ่งแวดล้อม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ประเด็นที่ ๓.๑.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

3. ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร/ งำนบุคลำกร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย/ สถำนที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน ข้อที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ และยุทธศำสตร์วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ 
ควบคู่กับกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม และเพ่ือเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกและปรับพฤติกรรมของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยควำมสมำนฉันท์ตำมหลักวิถีชีวิตของประชำธิปไตย และได้มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ
คนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สร้ำงจิตส ำนึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีส่วนท ำให้
สถำนศึกษำมุ่งเน้นกำรผลิตบุคลำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นพลังในกำรสืบทอด   
และสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้แก่สังคม ประเทศชำติ และพัฒนำในด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำถึงกระบวนกำรคุณธรรมน ำควำมรู้สู่กำรบูรณำกำร 
     จัดกำรเรียนกำรสอน 
 2.  เพ่ือให้บุคลำกร ในสถำนศึกษำ ได้น ำเอำคุณธรรมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรในสำขำ  
     วิชำที่สอน 
 3.  เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้น ำเอำคุณธรรมมำบูรณำกำรเข้ำกับกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
     กำรสอน และกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ 
 4.  เพ่ือให้บุคลำกร (ผู้สอน) สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
 5.  เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้ช่วยกันท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้น ำเอำกระบวนกำรคุณธรรม จริยธรรม  
       มำบูรณำกำรในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2.  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้ส่งเสริมและช่วยกันท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 กำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 250,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้เข้ำรับกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ที่เข้ำรับกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถน ำเอำ
กระบวนกำรมำบูรณำกำรในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมช่วยกันท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1.  แบบประเมินคุณภำพ แบบสอบถำม สรุปรำยงำนผลกำรอบรมและพัฒนำ 
  2.  สังเกตกำรณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนวิจัย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  : สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ  

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
กลยุทธ์ที่ 3.1.3  เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประเด็นที่ ๓.๑.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ นำงสุพัตรำ  พรหมพิชัย 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 กำรด ำเนินงำนวิจัยนั้น กำรเลือกใช้สถิติที่เหมำะสมนับเป็นปัจจัยส ำคัญยิ่ง ในกำรทรำบลักษณะของ
ข้อมูลว่ำมีกำรวัดระดับใด หลักกำรเบื้องต้นของสถิติ รู้ถึงวิธีกำรน ำเสนอ กำรอ่ำน กำรวิเครำะห์ และกำร
ตีควำมหมำยผล ซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่ส ำคัญของกำรน ำสถิติมำใช้อย่ำงเหมำะสม 
 โปรแกรมทำงสถิติเป็นซอฟต์แวร์เพ่ือกำรค ำนวณและกำรวิเครำะห์ทำงสถิติที่มีกำรประยุกต์ใช้อย่ำง
กว้ำงขวำงในศำสตร์สำขำต่ำงๆ จุดเด่นคือ เป็นฟรีแวร์ อีกทั้งโปรแกรมยังรวมเอำคุณสมบัติด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล 
กำรค ำนวณ และกำรแสดงทำงกรำฟิกไว้ด้วยกัน มีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บข้อมูลชนิด Array และมีค ำสั่งในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้บุคลำกรของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้เรียนรู้โปรแกรมที่มี
ประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมสำมำรถให้กับตนเอง  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกใช้สถิติอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 2.  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะในกำรใช้โปรแกรมทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผลลัพธ์
และกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ       
 3.  เพ่ือให้ผู้เข้ำกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนวิจัยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครู และบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ทุกคน  
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครู และบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้สถิติ
 และมีทักษะในกำรใช้โปรแกรมทำงสถิติมี พ้ืนฐำนควำมรู้สถิติวิ เครำะห์ เพียงพอใจกำรท ำวิจัย         
 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส ำหรับกำรวิจัย  
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2 คน 50,000 - 
2 ค่ำเดินทำงวิทยำกร 2 คน 10,000 - 
3 ค่ำท่ีพักวิทยำกร 3 คืน 4,000 - 
4 ค่ำอำหำรกลำงวัน 70 คน 12,000 - 
5 ค่ำอำหำรว่ำง 70 คน 12,000 - 
6 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 70 คน 13,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้ เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกใช้สถิติอย่ำงถูกต้องและ
 เหมำะสม 
  2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีทักษะในกำรใช้โปรแกรมทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปล   
 ผลลัพธ์และกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
  3. ผู้เข้ำกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนวิจัยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครู และบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้สถิติ
 และมีทักษะในกำรใช้โปรแกรม R มี พ้ืนฐำนควำมรู้สถิติวิ เครำะห์ เพียงพอใจกำรท ำวิจัย และ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส ำหรับกำรวิจัย  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินกำรน ำเสนอและกำรเผยแพร่ผลงำน  
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1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบบริหำรสถำนศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ.
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร   

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  5.1.1  เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประเด็นที่ ๓.๑.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีกำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรปฏิรูปและพัฒนำกำรปรับโครงสร้ำงของประเทศไทยให้
ก้ำวเข้ำสู่ ยุค Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น มีกำรเชื่อมโยงกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำ
กับกำรบริหำร จัดกำรทุกภำคส่วน โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำในกำร
ปฏิรูปกำรเปลี่ยนแปลง รูปแบบกำรเรียนกำรสอน พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ได้พัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน์ และมีนโยบำยให้สถำนศึกษำภำครัฐในสังกัดใช้
ระบบเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบของหน่วยงำนในสังกัดกับระบบฐำนข้อมูลกลำงของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของนักเรียนนักศึกษำและใช้เป็นข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในกำรสนับสนุนนโยบำยอ่ืน ๆ โดยจะครอบคลุมกำรท ำงำนในส่วนของงำนทะเบียน    
งำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล งำนศูนย์ข้อมูล ผู้บริหำรและครูผู้สอน 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้ใช้ระบบบริหำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน์ ตำมนโยบำยของต้น
สังกัด โดยด ำเนินกำรในส่วนของงำนทะเบียน งำนหลักสูตรฯ งำนวัดผลฯ และงำนศูนย์ข้อมูลเรียบร้อย แต่ส่วน
ของ  ครูผู้สอนยังไม่ได้มีกำรใช้งำน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยของต้นสังกัดนั้น ควรมีกำรจัดอบรมกำรใช้
งำนระบบบริหำรสถำนศึกษำ ศธ.ออนไลน์ ให้กับครูผู้สอนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีกำรใช้งำนระบบบริหำร
สถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน์ อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ และส่วนกำรเชื่อมต่อกับระบบ RMS 
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6.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้องให้มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
2. เพื่อให้มีกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ข้ำรำชกำรครู  ครูผู้ช่วย  ครูพนักงำนรำชกำร และครูพิเศษ   จ ำนวน 115 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนใช้งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวิทยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำวัสดุ อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง 50,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครูผู้สอน ผ่ำนกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. พัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถใช้ระบบบริหำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน์ได ้  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบสอบถำมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
 2. บันทึกกำรตรวจสอบสถำนะของระบบเครือข่ำยของงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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1. ชื่อโครงการ  ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำ 
  ดูงำนในประเทศ และต่ำงประเทศ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และ 
บริกำรโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอำเซียน+6และ GMS 
ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภำพ   

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  6.1 ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  6.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.1 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
กลยุทธ์ที่  3.1.1 เพ่ือให้ผู้บริหำรจัดกำรบริหำรที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอนำคต 
กลยุทธ์ที่  3.1.2 เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้อง 
กับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก   
กลยุทธ์ที่  3.1.3 เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ประเด็นที่ ๓.๑.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพสู่ชุมชน พร้อมทั้ง

ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร/ งำนบุคลำกร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ    สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำนที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตำม พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ ได้ให้ควำมส ำคัญของมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
และภำยใน 6 ปี นับตั้งแต่ พรบ.ใช้บังคับให้กระทรวงจัดให้มีกำรประเมินผลภำยนอก และในระบบมำตรฐำน
คุณภำพ ISO 9002 ข้อ 4.18 มีใจควำมส ำคัญตอนหนึ่งว่ำ สถำบันกำรศึกษำต้องจัดให้มีและด ำรงไว้ถึ งขั้นตอน
กำรฝึกอบรมบุคลำกรในสถำนศึกษำ ซึ่งอยู่ในรูปแบบกำรอบรม สัมมนำ ให้ควำมรู้ในด้ำนกำรศึกษำดูงำน กำรฝึก
ปฏิบัติกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิจัยหรืออ่ืน ๆ และกำรศึกษำดูงำนถือเป็นกำรให้ควำมรู้และประสบกำรณ์
ใหม่แก่บุคลำกร เพ่ือสำมำรถน ำเอำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนไปพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน พัฒนำ
สถำนศึกษำให้ทัดเทียมกับมำตรฐำนสำกล และทันกับควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ และให้สอดคล้องกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นกำรเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถำนที่นั้นๆ ด้วย 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับจำกกำร 
     ดูงำน มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำสถำนศึกษำ 
 2.  เพ่ือเป็นกำรฝึกปฏิบัติกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในรูปแบบของกำรอบรม สัมมนำ โดยให้ควำมรู้ 
     ในด้ำนกำรศึกษำดูงำน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้มีกำรพัฒนำตนเอง  
       พัฒนำงำน และพัฒนำสถำนศึกษำ 
  2.  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ 
      จำกกำรศึกษำดูงำน และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตประจ ำวัน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน พัฒนำสถำนศึกษำ 
และได้รับประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรศึกษำดูงำน เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

800,000 -. 

2 โครงกำรนศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ 800,000 -. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 -. 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คนได้เข้ำร่วมโครงกำ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
พัฒนำสถำนศึกษำ และได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรศึกษำดูงำน  
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1.  แบบประเมินคุณภำพ แบบสอบถำม สรุปรำยงำนผลกำรอบรมและพัฒนำ 
  2.  สังเกตกำรณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบสี่ จำก สมศ. 
 

2.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์
 และยั่งยืน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
 กำรแข่งขันของประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพอำชีวศึกษำแบบออนไลน์สู่
 มำตรฐำนสำกล (APACC) 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 ยกระดับประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องตำม
 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในมีประสิทธิภำพ  
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
    พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตำมที่วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ต้องรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบสี่ จำกส ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ต้องรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก จำก สมศ. ทุกรอบ 5 ปี 
นั้น เพ่ือให้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบสี่ ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ส ำเร็จลุล่วง ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพไปได้ด้วยดี  

งำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ เห็นสมควรจัดท ำโครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบสี่ จำก สมศ. เพ่ือให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอกฯ และเพ่ือให้วิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก รอบสี่ จำก สมศ. และมีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         วิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  วิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุ (ดอกไม้ตกแต่ง, ป้ำยไวนิล, แฟ้มเอกสำร, กระดำษ ฯลฯ) 10,000 .- 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำอำหำรว่ำง  10,000 .- 
3. ค่ำของที่ระลึก 5,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         วิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  วิทยำลัยฯ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยม  
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
       ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ จำก สมศ. 
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1. ชื่อโครงการ  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
 สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

2.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์
 และยั่งยืน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
    พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
สำระส ำคัญในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยต้องกำรให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพ          
และมำตรฐำนกำรศึกษำทุก ๆ ระดับ และยังให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมี
กำรก ำหนดมำตรฐำนของงำน  ตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยให้กำรปฏิบัติงำน         
มีประสิทธิภำพ มีกำรด ำเนินงำนที่ดี  ส่งผลให้กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพ                   
และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
สังคม ในทุกระดับต่อไป 

งำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ เห็นสมควรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  ทั้งนี้เป็นกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
บุคลำกรทุกคนมีควำมเข้ำใจถึงประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในทุกตัวบ่งชี้และทุกมำตรฐำนที่ร่วมก ำหนด
ไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561รวมทั้งสำมำรถ
วิเครำะห์หลักฐำนที่สอดคล้องกับรำยกำรประเด็นกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งนี้ สำมำรถน ำแนวทำงดังกล่ำวมำใช้ปฏิบัติได้จริงและส่งผลให้ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน
ของสถำนศึกษำก้ำวไปสู่มำตรฐำน และเป้ำหมำยที่ทุกฝ่ำยต้องกำรต่อไป  
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6.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บุคลำกรของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         มีผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด
  ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มีควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 ในระดับมำกข้ึนไป  
  

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุ 5,000 .- 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำอำหำรว่ำง  20,000 .- 
3. ค่ำวิทยำกรบรรยำย (600 บำท x 8 ชั่วโมง x 1 วัน) 4,800 .- 
4. ค่ำพำหนะวิทยำกร  8,000 .- 
5. ค่ำของที่ระลึก 1,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,800 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         มีผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมดของ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มีควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรใน
ระดับมำกข้ึนไป  
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11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
       รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       145 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำองค์กร (OD) 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็น
  เป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก
 ธรรมำภิบำล 
       กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ือให้ระบบกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 3.2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนวำงแผนและงบประมำณ  ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 สำระส ำคัญในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำด้ำน

มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยต้องกำรให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำทุก ๆ ระดับ นอกจำกนั้นยังท ำให้ภำยในสถำนศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีแผนพัฒนำสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง หน่วยงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดมำตรฐำนของงำนเพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ มีกำรด ำเนินงำนที่ดี ส่งผลให้กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน บรรลุผล ตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงควำมเชื่ อมั่นให้กับชุมชน 
สังคม ในทุกระดับ 

งำนแผนงำนและงบประมำณเห็นสมควรจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                
เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนมีส่วน ร่วมเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำหน่วยงำนในทุก ๆ มิติ          
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้จะต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผู้บริหำรและบุคลำกรทุกฝ่ำยเป็นฉันทำมติ สำมำรถน ำ
แนวทำงดังกล่ำวใช้ปฏิบัติได้จริง อันจะท ำให้ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่ทุกฝ่ำยต้องกำร 
ต่อไป 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีศักยภำพที่ดีในกำรบริหำรงำน กำรให้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน

ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประกำศนียบัตรวิชำชีพขั้นสูง และระดับปริญญำตรีรวมถึงกำรให้บริกำร
ประชำชน ชุมชน สังคมทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 1. คณะครูและบุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำองค์กร (OD) 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำองค์กร (OD) อย่ำงน้อง 1 ครั้งต่อปีงบประมำณ 

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. บุคลำกรทุกฝ่ำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรพัฒนำองค์กร 
  2. ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุ 15,๐๐๐ .- 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน  35,000 .- 
3. ค่ำอำหำรว่ำง  25,000 .- 
4. ค่ำตอบแทนวิทยำกร  15,000 .- 
5. ค่ำพำหนะวิทยำกร 5,000 .- 
6. ค่ำของที่ระลึก 3,000 .- 
7. อ่ืนๆ 2,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีคุณภำพได้มำตรฐำนเกิด
กำรยอมรับจำกชุมชน สังคมมำกข้ึน 
 2. บุคลำกรทุกฝ่ำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรพัฒนำองค์กร 
 3. ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมิน   
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1. ชื่อโครงการ   กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของครู    
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  : ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มี ประสิ ทธิภำพ    
กลยุทธ์ที่ 1  : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล    

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำม
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ       
กลยุทธ์ที่ 2.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประเด็นที่ 3.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ       
 

3. ผู้รับผิดชอบ  นำงสุพัตรำ  พรหมพิชัย        
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย       
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเป็นสถำนบันกำรศึกษำรำงวัลพระรำชทำน มีมำตรฐำนกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพ  มีควำมเจนจัดด้ำนวิชำกำรและคุณสมบัติที่จ ำเป็นต่อลักษณะวิชำชีพและมีควำมสำมำรถปรับปรุง
ตนเองให้ทันต่อวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีต่อสังคมปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมต้องกำรที่จะศึกษำควำมพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของครูเพ่ือน ำข้อมูลมำจัดกำรศึกษำและปรับปรุงให้คล้องกับสังคมปัจจุบัน และ 
พัฒนำกำรสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของครู  
7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกคน     
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของครูไปพัฒนำปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น         
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. 2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3. 3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4. 4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุ  1,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของครูเพ่ือน ำไปพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป         
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ครูผู้สอนมีพัฒนำกำรกำรสอนมำกขึ้น 
  2. ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของครู  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินกำรน ำเสนอและกำรเผยแพร่ผลงำน     
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ สู่คุณภำพยุคไทยแลนด์ 4.0 
           

2.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำม สมบูรณ์
 และยั่งยืน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และพัฒนำระบบเครือข่ำย   

 ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2  เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ 
 กลยุทธ์ที่ 3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 3.2.2 กำรรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
             

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
งำนประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ  มีหน้ำที่วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง           
และรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก  และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร  จุดหมำย  และหลักเกณฑ์ของกำรประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ  
เพ่ือให้งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนำงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         มีจ ำนวนวัสดุส ำนักงำนเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ              
ไม่น้อยกว่ำ 10 รำยกำร  
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 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
ขอบเขตงำนทั้งหมด 
  

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุส ำนักงำน 15,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีจ ำนวนวัสดุส ำนักงำนเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ           
 ไม่น้อยกว่ำ 10 รำยกำร  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุบรรลุตำมวัตถุประสงค์
 ของขอบเขตงำนทั้งหมด 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
       รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับสำขำวิชำ          
 ภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  พ.ศ  2561  

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
    ด้ำนที ่3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
    ประเด็นที ่3.2.2 กำรบริกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำร    
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่ำงเป็น

ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุแฟ้มใช้ในกำรประเมินตนเอง  16 แฟ้ม ๆ ละ 90 บำท 1,440 .- 
2. กระดำษ Doudle A 50  รีม ๆ ละ 120 บำท  6,000 .- 
3. ซองใสใส่แฟ้ม 500  ซอง  กล่องละ 450 บำท x 10 4,500 .- 
4. แผ่น  CD  1 กล่อง 600 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,540 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
 ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  ระดับสถำนศึกษำ 
 ภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  พ.ศ  2561  

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
    ด้ำนที ่3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
    ประเด็นที ่3.2.2 กำรบริกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำร
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  งำนประกันคุณภำพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย เป็นสัดส่วน                     

ได้อย่ำงเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำ ย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุแฟ้มใช้ในกำรประเมินตนเอง  30 แฟ้ม ๆ ละ 90 บำท 2,700 .- 
2. กระดำษ Doudle  30  รีม ๆ ละ 120 บำท  3,600 .- 
3. ซองใสใส่แฟ้ม 500  ซอง  กล่องละ 450 บำท   7,200 .- 
4. แผ่น  CD  2 กล่อง 1,200 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลำกรใช้ในกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรทุกคนมีวัสดุในกำรประเมินตนเองระดับบุคคล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ สู่คุณภำพไทยแลนด์ 4.0 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชน อยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียน กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ในระบบ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร บริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
เชียงรำย 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ประเด็นที่ 3.2.2 กำรรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งำนประชำสัมพันธ์ มีบทบำทส ำคัญในกำรเผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมก้ำวหน้ำตลอดจนผลงำน
ต่ำง ๆ ของวิทยำลัย ให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยฯ และหน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์ของวิทยำลัย  เป็นแบบต่อเนื่องทันเหตุกำรณ์และมีประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรท ำงำน 
  6.2  แพร่ประชำสัมพันธ์  เกิดประโยชน์ต่อระบบบริหำรงำนบุคลำกร  นักเรียนนักศึกษำ  ผู้ปกครอง 
และหน่วยงำนภำยนอก 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1  จัดประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกเช้ำตลอดจนภำคเรียน 
  7.1.2  จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์รำยสัปดำห์  จ ำนวน 36 สัปดำห์/ปี 
  7.1.3  จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์  (รำยปี)  3,000 ฉบับ/ปี 
  7.1.4  จัดท ำจุลสำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 ฉบับ/ปี 
  7.1.5  เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำง ๆ ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี 
  7.1.6  จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 
  7.1.7  จัดท ำ Photo สรุปภำพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี 
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กำรเผยแพร่  ข่ำวสำร  ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยำลัย 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. จัดประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกเช้ำตลอดภำคเรียน 3,000 - 
2. จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์รำยสัปดำห์ จ ำนวน 36 สัปดำห์ / ปี 2,000 - 
3. จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ (รำยปี) 3,000 ฉบับ/ปี 160,000 - 
4. จัดท ำจุลสำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 60,000 - 
5. เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี 30,000 - 
6. จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 30,000 - 
7. จัดท ำ Photo สรุปภำพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี 12,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  10.1.1 จัดประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกเช้ำตลอดภำคเรียน  
  10.1.2 จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์รำยสัปดำห์ จ ำนวน 36 สัปดำห์ / ปี  
  10.1.3 จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ (รำยปี) 3,000 ฉบับ/ปี 
  10.1.4 จัดท ำจุลสำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 
  10.1.5 เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี  
  10.1.6 จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 
  10.1.7 จัดท ำ Photo สรุปภำพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี     
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กำรแพร่ ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทุก
กลุ่มท้ังในและนอกวิทยำลัย 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  จำกกำรสัมภำษณ์ 
11.2  ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกงำน และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงใน  
สถำนประกอบกำร 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

       ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ      
  มำตรฐำน 

กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำยทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภำคี 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนที่มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน 
 ระดับสำกล 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้ง

ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย และ สถำนประกอบกำรที่ท ำควำมร่วมมือในกำร  
       จัดกำรศึกษำ ในรูปแบบอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๑ มำตรำ ๘ ก ำหนดกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ              
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ให้จัดได้  ๓ รูปแบบ คือ ๑) กำรศึกษำในระบบ ๒) กำรศึกษำนอกระบบ                       
และ ๓) กำรศึกษำระบบทวิภำคี ทั้งนี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันนั้นต้องมุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำ ระบบทวิ
ภำคีเป็นส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพฃระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่
พึงประสงค์ ในประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ โดยผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ ละระดับกำรศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำร
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ประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะ ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละ ระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่ำงมี ควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี  
 มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ และมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ ก ำหนด ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม เข้มแข็งทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำร ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน 
ตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นกำรประเมิน ต.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำร
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้กำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำ ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๔ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ประเด็น ๔.๑ กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร ได้ร่วมกันจัด กำรศึกษำอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ โดยสถำนศึกษำมีกำรคัดเลือก สถำนประกอบกำร หน่วยงำน และท ำ
ควำมร่วมมือในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำร เรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร ตำม
หลักสูตร มีกำรปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำน พร้อมมีคู่มือกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพและกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์
จริงในสถำนประกอบกำร มีกำรนิเทศ ของผู้เรียนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำน มีกำรวัดผลผู้เรียนร่วมกับสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำน มีกำรสัมมนำ ร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน  
 ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพในกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงใน สถำน
ประกอบกำร ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีคุณภำพไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี         
จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกงำน และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำน
ประกอบกำร ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.๑ เพ่ือคัดเลือกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้
ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร  
 6.๒ เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้
ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร  
 6.๓ เพ่ือจัดท ำคู่มือ และจัดปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์จริง
ในสถำนประกอบกำร  
 6.๔ เพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำน
ประกอบกำรของผู้เรียนในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน  
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 6.๕ เพ่ือจัดกำรสัมมนำ/อบรมครู สถำนประกอบกำร และนักเรียน นักศึกษำระหว่ำงกำร ฝึกงำน/                 
ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร  
 6.๖ เพ่ือให้สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลฝึกงำน/ฝึกอำชีพ                
และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำรของผู้เรียนกับสถำนศึกษำ 
7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. คัดเลือกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนให้สัมพันธ์กับผู้เรียนทุกสำขำวิชำ ตำม ประกำศ
 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถำนประกอบกำรที่จะ เข้ำร่วม
 จัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๕๘  
  ๒. จัดประชุมร่วมไตรภำคี (สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และสถำนประกอบกำร) อย่ำงน้อยปี
 กำรศึกษำละ ๒ ครั้ง  
  ๓. จัดท ำคู่มือกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำน ประกอบกำร
 ให้ครบจ ำนวนของผู้เรียนร้อยละ 900  
  ๔. ปฐมนิเทศผู้เรียนทุกสำขำงำนก่อนกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์จริง
 ในสถำนประกอบกำรทุกครั้ง  
  ๕. ครูนิ เทศก์ท ำกำรนิ เทศกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงใน       
 สถำนประกอบกำรผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
  6. ครูนิ เทศก์ท ำกำรนิ เทศกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงใน       
 สถำนประกอบกำรผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดภำค  
  ๗. สัมมนำระหว่ำงกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริ งในสถำน 
 ประกอบกำร ของผู้เรียนทุกสำขำวิชำ โดยเชิญ สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ อย่ำงน้อย   
 ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
  8. สถำนศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน ท ำกำรวัดประเมินผลกำร ฝึกงำน/
 ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำรผู้เรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
  9. จัดท ำแผนฝึกอำชีพระหว่ำงสถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร อย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำ  
 ต่อสำขำวิชำ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ตำม ประกำศ
 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถำนประกอบกำรที่จะ เข้ำร่วม
 จัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๕๘  
  ๒. คู่มือกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร           
 มีคุณภำพไม่น้อยกว่ำระดับดี  
  ๓. ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจต่อแนวปฏิบัติกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์จริง
 ในสถำนประกอบกำรไม่น้อยกว่ำระดับดี  
  ๔. ผู้ เรียนได้รับกำรนิ เทศจำกครูนิ เทศก์ร่ วมกับครูฝึกในสถำนประกอบกำร และผ่ำน          
 สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำในระดับดี  
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  ๕. ผู้เรียน สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดสัมมนำ  
  6. สถำนศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำรท ำกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ 
 และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
  ๗. มีแผนฝึกอำชีพของสำขำวิชำที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 200,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑0.๑ ผู้เรียน ได้รับควำมรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะที่ได้รับจำกกำรฝึกงำน/กำรฝึกอำชีพ ภำยใต้
สถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมจริงใน สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กับ ผู้เรียน สำมำรถน ำ
ควำมรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบ อำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดย อิสระได้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนได้  
 ๑0.๒ ครู ได้พัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมรู้ ทักษะ จนมีนักเรียน นักศึกษำมีสมรรถนะตำม มำตรฐำน
ระดับรำยวิชำ และ ระดับหลักสูตร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๑0.๓ สถำนประกอบกำร มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือจัดเตรียมบุคลำกร อำชีวศึกษำให้มี
ควำมรู้ ทักษะมี สมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร และพิจำรณำ รับนักเรียน นักศึกษำคนนั้น
ได้หลังส ำร็จกำรศึกษำเข้ำท ำงำนตำมหน้ำที่ได้ทันที  
 ๑0.๔ สถำนศึกษำได้ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนธุรกิจบริกำรที่มีควำมรู้ 
ทักษะ มีสมรรถนะ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ   
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  จัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำย และส่งเสริมควำมร่วมมือ 
กลยุทธ์ที่   ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำ   
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่     2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับ 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ภำยในประเทศ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

พันธกิจที่  4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้ง
ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  

   แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร  
   แผนกวิชำกำรบัญชี  
   แผนกวิชำคหกรรม  
   แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำม มำตรำ 5 พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพต้อง 
เป็นกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำ 
แห่งชำติ เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น กำร
ยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้ ในทำง
ทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิปัญญำไทยมำพัฒนำผู้รับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ และ
สมรรถนะ จนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอำชีพโดยอิสระได้ คุณภำพ ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทุกระดับคุณวุฒิ  ประเภทวิชำ และสำขำวิชำต่ำงๆจะต้องครอบคลุมอย่ำงน้อย ๓ ด้ำน คือ                    
๑. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ ๓.ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ  
 กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) เป็นกำรจัด
กำรศึกษำทำงเลือกส ำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่มีควำมประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสำยสำมัญ
และสำยอำชีพ เมื่อครบก ำหนดตำมหลักสูตรผู้เรียนสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
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และสำยอำชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ได้มีก ำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยวิธีท ำควำมตกลงร่วมมือกัน ระหว่ำง
สถำนศึกษำที่เปิดสอนมัธยมศึกษำกับสถำนศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ขยำยโอกำส/ตะเวนชำยแดน    รำชประชำนุเครำะห์ กำรศึกษำ
สงเครำะห์ และสถำนศึกษำทั่วไปที่มีนักเรียนต้องกำรเรียน ๒ ระบบ) ส ำนักงำนส่งเสริม กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้ 
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๔ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ประเด็น ๔.๒ กำรระดม 
ทรัพยำกรเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน โดยสถำนศึกษำมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรระดมทรัพยำกร          
เพ่ือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในประเทศ และหรือ ต่ำงประเทศ ในด้ำนครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ครู 
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถำนประกอบกำร ด้ำนงบประมำณ ทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ                    
และ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย โดยฝ่ำยวิชำกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดให้มี 
กำรศึกษำที่หลำกหลำยทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ        
ตอนปลำยที่มีควำมประสงค์จะเรียนควบคู่กันไป ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ เมื่อเรียนครบตำมหลักสูตร              
ผู้เรียนสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญและหลักสูตรสำยอำชีพไปพร้อมกัน 
จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำแก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 6.๒ เพ่ือขยำยกลุ่มเป้ำหมำยไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในกำรเข้ำสู่หลักสูตร อำชีวศึกษำ  
 6.๓ เพ่ือเป็นทำงเลือกส ำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมประสงค์จะเรียนควบคู่ไป 
กับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑ ท ำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำรูปแบบทวิศึกษำกับสถำนศึกษำใน สังกัด
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
 ตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน อย่ำงน้อย ๑ สถำนศึกษำ  
  ๒ พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) 
 อย่ำงน้อย ๑ หลักสูตร  
  ๓ แลกเปลี่ยนและพัฒนำครูผู้สอนสำขำวิชำชีพในกำรจัดกำรเรียนร่วมหลักสูตร อำชีวศึกษำ 
 และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)  
  ๔ จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ กำรเรียนกำรสอนเน้นผู้ เรียน        
 เป็นศูนย์กลำง กำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะ และกำรจัดค่ำยวิชำกำร/วิชำชีพ เป็นต้น  
  ๕ ศึกษำดูงำนร่วมกับสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำทวิศึกษำ ในสถำนประกอบกำรตำม      
 สำขำวิชำชีพ  
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑ มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริม 
 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เ อกช น
 เข้ำร่วมกำรจัดศึกษำทวิศึกษำ  
  ๒ มีหลักสูตรวิชำชีพกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)    
 ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และสถำนศึกษำ  
  ๓ ผู้สอนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริม
 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม กำรศึกษำเอกชน 
 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพมำกข้ึน  
  ๔ ผู้ เรียนมีควำมเข้ำใจในกำรเรียนวิชำชีพ และมีทักษะตำมมำตรฐำนวิช ำชีพ หลักสูตร 
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
  ๕ ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในระบบกำรปฏิบัติงำน และอำชีพในสถำนประกอบกำรจริง  
 

.8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 200,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนเข้ำร่วมกำร
จัดศึกษำทวิศึกษำ  
 ๑๐.๒ มีหลักสูตรวิชำชีพกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)  
ที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และสถำนศึกษำ  
 ๑๐.๓ ผู้สอนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพมำกขึ้น  
 ๑๐.๔ ผู้ เรียนมีควำมเข้ำใจในกำรเรียนวิชำชีพ และมีทักษะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หลักสูตร 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
 ๑๐.๕ ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในระบบกำรปฏิบัติงำน และอำชีพในสถำนประกอบกำรจริง 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 10.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 10.2 ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 10.3 รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  เชิญวิทยำกรภำยนอกเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
  ตรงตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกสำมัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 มีแผนกำรเรียนในวิชำ
ประวัติศำสตร์ไทย ซึ่งรำยวิชำนี้เป็นรำยวิชำที่ต้องมีผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำร
เรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภำพ มีจิตส ำนึกท่ีดี รักชำติ รักแผ่นดิน พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกครูผู้สอนอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำชีพ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบกำรณ์ตรงจำกครูผู้สอนตำมรำยวิชำ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน      
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนชั้น ปวช. จ ำนวน 780 คน 
 

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  147,600 -. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,600 -. 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้เรียนมีทักษะและประสบกำรณ์เพ่ิมข้ึน      
  2. ผู้เรียนพัฒนำตนเองและพร้อมเข้ำสู่สถำนประกอบกำร      
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -          
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลโครงกำร   
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1. ชื่อโครงการ  ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพส ำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มี  
       คุณภำพมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่      ๒ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะผู้เรียน 
    ๙ สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อกำรอำชีวศึกษำ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับ  
  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ภำยในประเทศ  

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน              

พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกวิชำชีพ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้มีนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด กำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยใต้ยุทธศำสตร์เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำย อำชีพ ซึ่งครอบคลุมกำร
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยก ำหนดรำยละเอียดในส่วนของ กิจกรรมศึกษำดูงำน (กำรศึกษำดูงำน
ในสถำนประกอบกำรอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง / ปี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ จะเปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำมองเห็น
เส้นทำงอำชีพ และโอกำสของกำรท ำงำนในอนำคต สถำนศึกษำต้องจัดให้มีกำรศึกษำดูงำน ในระดับ ปวช. และ
ปวส. ชั้นปีที่ ๑ ทุกคนไปศึกษำดูงำนใน สถำนประกอบกำรในสัปดำห์ที่ ๑ - ๒ ของภำคเรียนแรก เพ่ือจะช่วยให้
นักศึกษำวำงแผนกำรเรียนได้ อย่ำงมีเป้ำหมำยชัดเจนมำกขึ้น และ เป็นประตูด่ำนแรก ที่จะท ำให้ครูและนักเรียนมี
ควำมใกล้ชิดกัน ก่อนเริ่มกำรเรียน กำรสอน นอกจำกนั้นยังสอดคล้องมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับ
ประกำศนียบัตร วิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ 
คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๒.๔ ด้ำนกำร
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น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยสถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรบริหำร จัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่
หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ มอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ ภำคเอกชน  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๓ ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำร สถำนศึกษำ ประเด็น
กำรประเมิน ๓.๑ ครูผู้สอน โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียน เสริมแรงใหผู้เรียนมีควำมมุ่งม่ันในกำรเรียน  
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย โดยฝ่ำยวิชำกำร จึงได้จัดให้มีโครงกำรศึ กษำดูงำนของนักเรียน 
นักศึกษำขึ้นเพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และเปิดโอกำสให้นักเรียน 
นักศึกษำชั้น ปวช.๑ – ๓ และ ปวส.๑ - ๒ ได้มีโอกำสศึกษำดูงำนในวิชำชีพของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพอีกด้วย 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกำรวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  
 ๒ เพ่ือให้ครู และผู้เรียนมีควำมใกล้ชิดกันก่อนเริ่มกำรเรียนกำรสอน  
 ๓ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกำสไปศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรที่สอดคล้องกับวิชำชีพของตนเอง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. นักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๑,๕๐๐ คน  
  ๒. นักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.๒ – ๓ และ ปวส.๒ เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๒,000 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียน นักศึกษำทุกคนได้ศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนรัฐ และ เอกชนที่
สอดคล้องกับวิชำชีพของตนเอง  
  ๒. ผู้สอนได้เข้ำใจ และจ ำแนกผู้เรียนได้ตำมควำมถนัด และควำมสนใจในวิชำชีพ 
  ๓. ผู้สอนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำชีพของตน 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 392,360 บำท 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนมำวำงแผนกำรเรียนของตนเอง  และน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 ๑1.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 ๑1.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 ๑1.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ค่ำยอบรมภำษำต่ำงประเทศ ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ส่งเสริมกำรมำส่วนร่วมทุกภำคส่วน      
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ     

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับ 

            หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ภำยในประเทศ 
 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้ง

ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  

   แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบำทจำกกำรเป็นผู้บอกควำมรู้มำเป็นผู้บริหำร 
จัดกำรกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ 
และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) กำรคิดอย่ำง         
มีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving) กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือ 
(Communication and Collaboration) ทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ประกอบด้วยทักษะด้ำน 
สำรสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้ำนสือ (Media Literacy) ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ        
กำรสื่อสำร (Information, Communications and Technology Literacy) ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อำชีวศึกษำจึงจะต้องมีกำรปรับให้มีควำมเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้นทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หลักสูตร กำรเรียน     
กำรสอน สื่อกำรสอน ทั้งภำคทฤษฎี และปฏิบัติให้มีควำมเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้น  
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ 
เร่งยกระดับกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ทุกระดับชั้น ทั้ งกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อำชีวศึกษำ                       
และ อุดมศึกษำ โดยก ำหนดเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและ 
พัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ในด้ำนของ 
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ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง 
ภำษำอังกฤษ (CEFR) และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของคนไทยในเวที ระหว่ำง
ประเทศ ให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ควำมเป็นไปของโลกำภิวัตน์ ซึ่งประกำศของ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ระดับอำชีวศึกษำ โดยมุ่งเน้นพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะทำงภำษำจีนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำรประเมิน ๒.๕ ด้ำนกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำร เรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดหำ และพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ และสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงสื่อ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงทั่วถึง  
 ดังนั้น ฝ่ำยวิชำกำร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดให้มี โครงกำรค่ำ ยอบรม 
ภำษำต่ำงประเทศส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ทั้งนี้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำน 
ควำมรู้ และทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมทำงภำษำเก่ียวกับค ำศัพท์เทคนิค
ในสำขำวิชำที่เรียน กำรกรอกใบสมัครงำน และกำรสื่อสำรโต้ตอบ ในเรื่องท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ ส ำหรับนักศึกษำ ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ เชียงรำย  
 6.2 เพ่ือสนองนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ เป็นภำษำ
ที่สอง ในระดับอำชีวศึกษำ  
 6.3 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1 ผู้เรียน ทุกสำขำวิชำ เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยอบรมทักษะทำงภำษำอังกฤษ และหรือ 
 ภำษำจีน จ ำนวน ๓,๕๐๐ คน  
  7.1.2 ผู้เรียน เข้ำร่วมทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ และหรือ ภำษำจีน 
 ร้อยละ 100 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพร้อมด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ  และหรือ ภำษำจีน โดยผ่ำนกำร 
 ทดสอบไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๕ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. งบประมำณจำกรำยได้สถำนศึกษำ 
  นักเรียนระดับ ปวช. จ ำนวน ๖๖๒ คน เป็นเงิน ๑๙๘,๖๐๐ บำท  
  นักศึกษำระดับ ปวส. จ ำนวน ๖๒๘ คน เป็นเงิน ๑๘๘,๔๐๐ บำท 

 
 198,600 บำท 
 188,400 บำท 

 
- 
- 

2. งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ตำมโครงกำร
ยกระดับควำมสำมำรถ ทำงภำษำของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

100,000 บำท - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,000 บาท - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำและท ำงำนในสถำนประกอบกำรเป็นผู้มีทักษะวิชำชีพ 
ทักษะ ชีวิต และทักษะภำษำอังกฤษ และหรือ ภำษำจีนเป็นอย่ำงดี มีควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้ และทักษะ 
ภำษำอังกฤษ และหรือ ภำษำจีน เกี่ยวกับค ำศัพท์เทคนิคในสำขำวิชำที่เรียน กำรกรอกใบสมัครงำนและกำรสื่อสำร
โต้ตอบ ในเรื่องที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ ๔.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำย

ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร ๔.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและ
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ค่ำยภำษำจีน ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสนใจภำษำจีน ทุกสำขำวิชำ  
          จ ำนวน 80 คน ปีกำรศึกษำ 2562 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน 
                กำรแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ที่      2 ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ              นำงสมศรี แสงศรีจันทร์ และ นำงสำวพัชรี พวยฟัง 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้คนจ ำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ว่ำจะ                                 
เป็นทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรท ำงำนอย่ำงรวมพลัง กำรสื่อสำร                                      
กำรใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะอำชีพและทักษะชีวิต และกำรใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ำมชำติ (พิมพ์พันธุ์ เดชะคุปต์                                      
และ พเยำว์ ยินดีสุข,2557:2-3) ด้วยควำมส ำคัญของทักษะดังกล่ำวท ำให้ครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำร            
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะเยำวชนจะต้องตระหนักถึงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จะช่วยทักษะแห่งศตวรรษ                                        
ที่ 21 ให้เกิดแก่ผู้เรียน หนึ่งในนั้นคือทักษะกำรใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ำมชำติ ที่จ ำเป็นต้องอำศัยทักษะทำงภำษำ   
เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน  
 กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวัน  เนื่องจำกเป็น                                
เครื่องมือส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำร กำรศึกษำ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ                               
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและมุมมอง                                    
ของสังคมโลก น ำมำซึ่งมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกับประเทศต่ำงๆ ช่วยพัฒนำนักเรียนให้มีควำมเข้ำใจตนเอง                            
และผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้ำใจควำมแตกต่ำงของภำษำและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กำรคิด สังคม           
เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและใช้ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือ 
กำรสื่อสำรได้  รวมทั้ ง เข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ ำงๆได้ง่ำยและกว้ำงขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ ในกำรด ำเนินชีวิต                              
(กระทรวงศึกษำธิกำร , 2551 : 193)  
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 โดยพบว่ำในปัจจุบันภำษำต่ำงประเทศที่มีบทบำทต่อสังคมโลกเป็นอย่ำงมำกคือ  ภำษำจีน           
ด้วยอิทธิพลกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วของประเทศจีน เช่น คริสตศักรำช 2008 ถึง 2011 ประเทศ
จีน มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภำยในประเทศ (GDP) เฉลี่ย 9.69% ต่อปี (Morrison ,2014 : 
3) ส่งผลให้ประเทศต่ำงๆต้องมีกำรปรับตัวเพ่ือรับมือต่อกำรแผ่ขยำยอิทธิพลทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจำก  
ประเทศจีน ส ำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีกำรติดต่อค้ำขำยกับ 
ประเทศจีนด้วยมูลค่ำกำรน ำเข้ำและส่งออกที่สูงถึงร้อยละ 10 ในปีคริสตศักรำช 2008 เมื่อเทียบกับประเทศ 
อ่ืนๆ (Manarungsan ,n.d : 295) จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้สำมำรถรองรับกำร 
เปลี่ยนแปลง โดยกำรเร่งผลิตแรงงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยภำษำจีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำก
บทบำททำงเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศไทยแล้ว  (Xuanbo ,2012 : 1) ได้ระบุว่ำ
ประเทศไทยสร้ำงผลกระทบในเชิงบวกจำกกำรรับวัฒนธรรมของประเทศจีนอันเนื่องมำจำกกำร  สนับสนุนจำก
รัฐบำลและควำมคล้ำยคลึงของวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศไทยและจีนซึ่งสอดคล้องตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ของสกิน
เนอร ์ 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีแผนกำรเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะภำษำจีนแก่ผู้เรียน        
ซึ่ง จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นทุกสำขำวิชำ ที่มีควำมสนใจภำษำจีน จ ำนวน 80 คน โดยนอกจำกกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนแล้วยังมีโครงกำรที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำจีนของนักเรียนเพ่ือให้เกิด          
กำรเรียนรู้ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ฝึกทักษะภำษำจีนจำกเจ้ำของภำษำ  ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมำกขึ้น มี
ควำมตระหนักตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเรียนภำษำจีน เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำจีน และ พัฒนำ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำยตำมกรอบยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและ ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ฝึกทักษะภำษำจีนจำกเจ้ำของภำษำ  
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมำกขึ้น  
 6.3 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเรียนภำษำจีนและเกิดทัศนคติที่ 
       ดี ต่อกำรเรียนภำษำจีนมำกขึ้น  
 6.4 เพ่ือพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.ผู้เรียนในระดับชั้นทุกสำขำวิชำ ที่มีควำมสนใจภำษำจีน จ ำนวน 80 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ เรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพร้อมด้ำนทักษะภำษำจีน  โดยผ่ำนกำรทดสอบ        
 อย่ำงน้อย 65 % 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ)  
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 ด้ำยจีน 1,000 -. 
2 ของรำงวัล 2,500 -. 
3 พู่กันจีน 1,000 -. 
4 กระดำษ 500 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ภำษำจีนเกี่ยวกับค ำศัพท์เทคนิคในสำขำวิชำชีพ  
 2. ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะในกำรใช้ภำษำจีนในกำรสื่อสำรโต้ตอบในชีวิตประจ ำวัน  
     มำกขึ้น  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.1 จำกกำรท ำแบบทดสอบหลังกำรอบรม  
 11.2 จำกกำรสังเกตกำรณ์ท ำกิจกรรมของผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรระหว่ำงกิจกรรมค่ำยภำษำจีน  
 11.3 จำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ยกระดับทักษะทำงภำษำส ำหรับผู้เรียน วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
 ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน  และบริกำร          
 โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 
        4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ  

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1.2 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที ่     1.2.1 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจ 1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             นำงสมศรี แสงศรีจันทร์ และ นำงสำวมทินำ สว่ำงชัยสกุล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกสำมัญสัมพันธ์ (กลุ่มภำษำต่ำงประเทศ) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ให้เร่งยกระดับกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทุกระดับชั้น เพ่ือเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC) เป็นเป้ำหมำยกำรรวมตัวกันของประเทศสมำชิกอำเซียนเพ่ือเพ่ิมอ ำนำจต่อรองกับคู่ค้ำ  และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถ กำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีกำรยกเว้นภำษีสินค้ำบำงชนิดให้กับประเทศ
สมำชิก ส่งเสริมให้ ภูมิภำคมีควำมเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชำชนอยู่ดีกินดี โดยมีตลำดและฐำนกำรผลิตร่วมกัน     
และมีกำรเคลื่อนย้ำย สินค้ำ บริกำรกำรลงทุน เงินทุน และแรงงำนมีฝีมืออย่ำงเสรี ดังนั้นจึงจะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในเรื่องภำษำ เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร คำดว่ำสภำพกำรณ์เมื่อรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนแล้ว 
จะมีกำรแข่งขันสูงขึ้น สภำพสังคมจะมีวัฒนธรรมต่ำงๆ ที่หลำกหลำยเข้ำมำเกี่ยวข้องมำกขึ้น  
 กำรเรียนรู้ และฝึกทักษะภำษำต่ำงประเทศให้ เกิดควำมรอบรู้ และเกิดทักษะในกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศได้ ดี สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับชำวต่ำงประเทศได้ดี นอกจำกกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนกำรฝึกทักษะ
กำรฟัง กำรพูด กำร อ่ำน กำรเขียน กับทั้งเจ้ำของภำษำและสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  และกำรศึกษำเรียนรู้ถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเทศกำลต่ำงๆ ของเจ้ำของภำษำต่ำงประเทศนั้น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ภำษำท่ีใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนเป็นภำษำสำกล เช่น ภำษำอังกฤษและภำษำจีน  
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 เทศกำลวันคริสต์มำส เป็นวันส ำคัญของศำสนำคริสต์ซึ่งผู้นับถือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำ รำชกำร ดังนั้นในกำรศึกษำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ นักเรียนนักศึกษำจ ำเป็นต้องเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกีย่วกับ
วัน คริสต์มำส เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ดีได้รู้จักวัฒนธรรมของชำวต่ำงชำติ และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
เพ่ือนๆ และผู้อ่ืนต่อไปได้ด ี 
 เทศกำลวันตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกำลที่ส ำคัญที่สุดของชำวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตำมปฏิทินจีน 
และ ชำวจีนทุกคนให้ควำมส ำคัญกับวันนี้อย่ำงมำก ดังนั้นในกำรศึกษำเรียนรู้ภำษำจีน นักเรียนนักศึกษำจ ำเป็น 
จ ำเป็นต้องเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันตรุษจีน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ดีได้รู้จักวัฒนธรรมของชำวต่ำงชำติ 
และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเพ่ือนๆ และผู้อ่ืนต่อไปได้ด ี 
 ดังนั้นแผนกสำมัญสัมพันธ์ (กลุ่มภำษำต่ำงประเทศ) ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรฝึกทักษะทำง
ภำษำ เพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียนนักศึกษำในฐำนะเป็นเยำวชนอำเซียน และควรได้ศึกษำ เรียนรู้วัฒนธรรมต่ำงๆ
ของ กลุ่มประเทศอำเซียน โดยใช้ภำษำอังกฤษและภำษำจีนในกำรสื่อสำร จึงขออนุญำตจัดกิจกรรมส ำหรับ
นักเรียน นักศึกษำเพ่ือช่วยพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำจีนให้กับนักเรียนนักศึกษำ  ในหัวข้อ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 1.1 กิจกรรมเทศกำลวันคริสต์มำส (Christmas Day)  
 1.2 กิจกรรมเทศกำลวันตรุษจีน (Chinese New Year) 
 1.3 กิจกรรมภำษำอังกฤษและภำษำจีนวันละค ำ (A Word a Day)  
 1.4 กิจกรรมสนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับเทศกำลวันคริสต์มำส และเทศกำลวันตรุษจีน  
 2. เพ่ือให้นักศึกษำได้มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำจีนดีขึ้น  
 3. เพ่ือให้นักศึกษำรู้ควำมหมำยค ำศัพท์ภำษำอังกฤษและภำษำจีน  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษและภำษำจีน  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำจีน  
 6. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น  
 7. เพ่ือให้นักศึกษำกล้ำแสดงออก  
 8. เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
 9. เพ่ือให้นักศึกษำรู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1  กิจกรรมเทศกำลวันคริสต์มำส (Christmas Day) นักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัย
 อำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 3,407 คน  
  7.1.2 กิจกรรมเทศกำลวันตรุษจีน (Chinese New Year) นักเรียน นักศึกษำของวิทยำลัย 
 อำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 3,407 คน        
   7.1.3 กิจกรรมภำษำอังกฤษและภำษำจีนวันละค ำ (A Word a Day) นักเรียน นักศึกษำ 
 ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 3,407 คน  
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  7.1.4 กิจกรรมสนทนำภำษำ อังกฤษในชี วิ ตประจ ำวัน  ส ำหรับนัก เรี ยน นักศึกษำ             
 ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 3,407 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 กิ จกรรม เทศกำลวั นคริ สต์ มำส  (Christmas Day) นั ก เ รี ยนนั กศึ กษำมี ควำมรู้          
 และสำมำรถ จัดกิจกรรมวันคริสต์มำสได้  
  7.2.2 กิจกรรมเทศกำลวันตรุษจีน  (Chinese New Year) นัก เรี ยนนักศึกษำมีควำมรู้       
 และสำมำรถจัดกิจกรรมวันตรุษจีนได้  
  7.2.3 กิจกรรมภำษำอังกฤษและภำษำจีนวันละค ำ  (A Word a Day) นักเรียนนักศึกษำได้
 เรียนรู้ และพัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำจีนได้ดีข้ึน  
  7.2.4 กิจกรรมสนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน  ส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ นักเรียน
 นักศึกษำ  ได้ พัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน  และสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับชำว
 ต่ำงประเทศได ้
      

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 
 8.1 ปฎิทินการด าเนินงานวันคริสต์มาส วันตรุษจีน 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ธันวาคม 
2562 

มกราคม 
2563 

กุมภาพันธ์ 
2563 

มีนาคม 
2563 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง                 
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร                 
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร                 
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                 

 

 8.2 ปฎิทินการด าเนินงานภาษาอังกฤษ และภาษาจันวันละค า 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ย. เม.ย. 
1. ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง              
2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร              
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร              
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน              

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
  

 

ที ่ รายการ รวม 
1 อุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรม 10,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,000 บำท 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  10.1.1 กิจกรรมเทศกำลวันคริสต์มำส (Christmas Day) นักเรียนนักศึกษำของ         
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเข้ำร่วมกิจกรรมเทศกำลวันคริสต์มำส จ ำนวน  3,407 คน  

  10.1.2 กิจกรรมเทศกำลวันตรุษจีน (Chinese New Year) นักเรียนนักศึกษำของ  
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เข้ำร่วมกิจกรรมเทศกำลวันตรุษจีน จ ำนวน 3,407 คน  
  10.1.3 กิจกรรมภำษำอังกฤษและภำษำจีนวันละค ำ (A Word a Day) นักเรียนนักศึกษำ 
 ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 3,407 คน  
  10.1.4 กิจกรรมสนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ 
 นักเรียนนักศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 3,407 คน  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  10.2.1 กิจกรรมเทศกำลวันคริสต์มำส (Christmas Day) นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ และ 
 สำมำรถจัดกิจกรรมวันคริสต์มำสได้   
  10.2.2 กิจกรรมเทศกำลวันตรุษจีน (Chinese New Year) นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้  
 และสำมำรถจัดกิจกรรมวันตรุษจีนได้  
  10.2.3 กิจกรรมภำษำอังกฤษและภำษำจีนวันละค ำ (A Word a Day) นักเรียนนักศึกษำ  
 ได้เรียนรู้และพัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำจีนได้ดีข้ึน  
  10.2.4 กิจกรรมสนทนำภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ  

 นักเรียน นักศึกษำได้พัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน และสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับชำว
ต่ำงประเทศได ้

 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.1 กำรสังเกตกำรณ์ท ำกิจกรรมของผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรระหว่ำงกิจกรรมค่ำยภำษำจีน  
 11.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ   จัดท ำควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศ
    และต่ำงประเทศ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมกำรจัดกำรอำชีวศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 7: สร้ำงศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และวิชำชีพเฉพำะด้ำน  
ยุทธศำสตร์ที่  4 ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำกับภำครัฐ

 และเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  และส่งเสริมกำรเรียนรู้จำก

ประสบกำรณ์จริง   
กลยุทธ์ที่ 2: จัดกำรอำชีวศึกษำในเขตพ้ืนที่เฉพำะและพ้ืนที่พิเศษ  

 กลยุทธ์ที่ 3: จัดท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ     
 และเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ จัดตั้งศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ และสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่  
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนำระบบกำรเทียบโอนกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
 และประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน เข้ำสู่ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 .3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ             
กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 เพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิต่ำงประเทศ       

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2562) 

      พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมละสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้ง
ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนควำมร่วมมือ 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย และสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ภำครัฐและ 
       ภำคเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ  
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5.  หลักการและเหตุผล 
 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ  นอกจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  จะเป็นผู้จัดกำรเรียน
กำรสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษำตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรแล้ว  กำรสร้ ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร  
และหน่วยงำน ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน เพ่ือมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ  เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษำมีทักษะควำมรู้เพิ่มมำกข้ึน  มีคุณลักษณะตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  เพ่ือให้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำมีประสิทธิภำพสูงสุดจึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
  

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) จัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ                
กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ        
 2.  เพ่ือจัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือ เพ่ือจัดกำรอำชีวศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ         
กับสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ภำครัฐ และภำคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
 3.  เพ่ือร่วมกันจัดกำรด้ำนอำชีวศึกษำ  ให้นักเรียนนักศึกษำมีทักษะฝีมือเพ่ิมมำกข้ึน   
                      

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. จ ำนวนสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรภำครัฐบำล ในประเทศที่ลงนำมควำมร่วมมือเพ่ือ
 จัดกำรอำชีวศึกษำระบบปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ  เพิ่มข้ึน จ ำนวน 2 แห่ง 
  2. จ ำนวนสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรภำคเอกชน ในประเทศที่ลงนำมควำมร่วมมือเพ่ือ
 จัดกำรอำชีวศึกษำระบบปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ  เพิ่มข้ึน จ ำนวน 10 แห่ง                             
  3. จ ำนวนสถำนศึกษำต่ำงประเทศท่ีลงนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีควำมเข้มแข็ง ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ         
 และพัฒนำระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ           
 กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ .ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย กับ
สถำนประกอบกำร ภำครัฐและเอกชน เพ่ือจัดกำรอำชีวศึกษำระบบปกติ  
ทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

50,000. .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000. .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จ ำนวนสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรภำครัฐบำล ในประเทศที่ลงนำมควำมร่วมมือเพ่ือ
 จัดกำรอำชีวศึกษำระบบปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ  เพิ่มข้ึน จ ำนวน 2 แห่ง 
  2. จ ำนวนสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรภำคเอกชน ในประเทศที่ลงนำมควำมร่วมมือเพ่ือ
 จัดกำรอำชีวศึกษำระบบปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ ทวิวุฒิ  เพิ่มข้ึน จ ำนวน 10 แห่ง                             
  3. จ ำนวนสถำนศึกษำต่ำงประเทศท่ีลงนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีควำมเข้มแข็ง ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ           
 และพัฒนำระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ กับ
 หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.1  จัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
 11.2  ประเมินจำกสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร/ งำนบุคลำกร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย/ สถำนที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ     
มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งในกำรจัดระบบกำรท ำงำนนั้นจะต้องเกิดจำกควำมร่วมมือของแต่ละฝ่ำย       
แต่ละบุคคล และสิ่งส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร คือ สุขภำพและเพ่ือให้บุคลำกรได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ
ในด้ำนสุขภำพของตนเองให้มีร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังเป็นสวัสดิกำร เป็นขวัญ
และก ำลังใจด้ำนกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเอง 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสุขภำพร่ำงกำย       
 และทรำบถึงกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเองได้ 
 2.  เพ่ือให้บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัย 
     ไข้เจ็บ 
  

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และสำมำรถดูแล
 สุขภำพร่ำงกำยของตนเอง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ตำมท่ีจ่ำยจริง - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ตามที่จ่ายจริง - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 165 คน ได้ เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ         
 และสำมำรถดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเองให้ห่ำงไกลโรคภัย 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับกำรตรวจสุขภำพ และสำมำรถดูแลสุขภำพ ร่ำงกำย
ของตนเองให้ห่ำงไกลโรคภัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1.  แบบประเมินคุณภำพ แบบสอบถำม สรุปรำยงำนผลกำรอบรมและพัฒนำ 
  2.  สังเกตกำรณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  แนะแนวกำรศึกษำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
                     ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ   
              ตลำดแรงงำน และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล 

     กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบที่   
                   หลำกหลำยทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
     กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ำนควำมร่วมมือ ผลิตและพัฒนำ  
                   ก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำ  
                   ระบบทวิ ภำคี และกำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำร  
                   ของตลำดแรงงำน 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  1.2  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
กลยุทธ์ที่  1.2.1  เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่  1.2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  1.2.3  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะกำรด ำรงชีวิต 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่ 2  ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ    งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีนโยบำยที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ         

แก่นักเรียน นักศึกษำ ให้ได้มีโอกำสศึกษำมำกขึ้น  อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรที่จะกระจำยโอกำสให้เยำวชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และจำกนโยบำยเพ่ิมสัดส่วน
นักเรียนในระบบอำชีวศึกษำเทียบกับมัธยมศึกษำเป็น 60:40  และปริมำณผู้เรียนในระบบทวิภำคที่ลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี  เป็นปัญหำส ำคัญที่ต้องได้รับกำรแก้ไข ซึ่งจำกกำรท ำวิจัยของนักเรียนในระดับ ปวส.  แผนกวิชำกำร
ตลำดพบว่ำส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรที่นักเรียนนักศึกษำไม่ได้รับกำรแนะแนวจำกผู้ที่มีควำมรู้ในสำขำวิชำชีพนั้นอย่ำง
แท้จริง  ส่งผลให้ไม่เลือกเรียนในสำขำวิชำชีพในระบบทวิภำคี 
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ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพมีหลำกหลำยทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษำตลอดจนผู้ปกครองมี
ทำงเลือกมำกมำยในกำรเลือกศึกษำต่อในคณะ/สำขำวิชำต่ำงๆ ในสถำบันกำรศึกษำท้ังของรัฐและเอกชนซึ่งเปิดท ำ
กำรสอนเป็นจ ำนวนมำก  ท ำให้เกิดภำวะกำรแข่งขันในกำรใช้กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือโน้มน้ำวให้นักเรียน 
นักศึกษำ และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้ำศึกษำในสถำบันนั้นๆ กำรแนะแนวกำรศึกษำที่ เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงเป็นวิธีกำรประชำสัมพันธ์วิธีหนึ่งที่จะท ำให้นักเรียน นักศึกษำตลอดจนอำจำรย์แนะแนวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำรับทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันนั้นต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแนะแนวกำรศึกษำด้ำนอำชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ในเขตจังหวัดเชียงรำย   
 2. เพ่ือให้นักเรียน อำจำรย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทรำบนโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัย
 อำชีวศึกษำเชียงรำย 
 3. เพ่ือประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ทั้งระดับประกำศนียบัตร
 วิชำชีพ (ปวช.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญำตรี ภำคปกติ  
 และทวิภำคี 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำยกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย  
 5. เพื่อเพ่ิมจ ำนวนผู้เรียนในสำขำวิชำชีพให้มำกขึ้น 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
          1.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบนโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
          2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบแนวปฏิบัติในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง  และโควตำ 
          3.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรู้จักหลักสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเพ่ิมมำกขึ้น
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่นักเรียน  นักศึกษำและครูแนะแนว 
              โรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 

  2.  เพ่ิมจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกข้ึน  
3.  ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4.  บุคคลภำยนอกรู้จักสถำนศึกษำมำกข้ึน 
5. นักเรียน นักศึกษำที่เข้ำร่วมรับฟังกำรแนะแนว มีทัศนคติและควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่   
   ถูกต้องเก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอยอื่นๆ 41,500  - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,500  - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1. ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่นักเรียน  นักศึกษำและครูแนะแนว  
                 โรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 
   2.  เพ่ิมจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกข้ึน  
   3.  ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
   4. บุคคลภำยนอกรู้จักสถำนศึกษำมำกข้ึน  
   5. ปริมำณผู้เรียนในระบบทวิภำคี  ในสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก,กำรโรงแรมและ 
                         บริกำร  และอำหำรและโภชนำกำร  มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 20  
           6.  ปริมำณผู้เรียนในสำขำวิชำต่ำงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        1.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบนโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบแนวปฏิบัติในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง  และโควตำ 
3.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรู้  และเข้ำใจในหลักสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย   
    เพ่ิมมำกข้ึน 
4.  นักเรียน นักศึกษำที่เข้ำร่วมรับฟังกำรแนะแนว  มีทัศนคติและควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่  
    ถูกต้องเก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
   สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำร  แบบประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำรับกำรแนะแนว 
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 ชั้นสูง (ปวส.)  และปริญญำตรีทุกชั้นปี 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
  ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
                                      ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล                   
                กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภำพลักษณ์ ทัศนคติและสร้ำงกำรยอมรับของสังคมท่ีมีต่อกำรเรียนสำยอำชีพ    
                                ด้วยกระบวนกำรเชิงคุณภำพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
         ผู้รับผิดชอบ  งำนครูที่ปรึกษำ 
         สถำนที่ด ำเนินโครงกำร   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกในสภำพปัจจุบัน  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  และสภำพแวดล้อมทำงสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงก้ำวกระโดด ท ำให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ขึ้นอย่ำงมำกมำยกับนักเรียนนักศึกษำ เช่น  ปัญหำ
กำรทะเลำะวิวำท  ปัญหำยำเสพติด   ปัญหำชู้สำว  และปัญหำกำรปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้ำนกำรเรียน
กำรสอน ตลอดจนวิทยำลัยฯ เองก็ได้มีกำรปรับปรุงด้ำนอำคำรสถำนที่  และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำในระดับชั้น ปวช.
1,.2,3 ปวส.1,2  และปริญญำตรี ปีที่ 1 ,2  ได้รับทรำบถึงปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจใน
ระเบียบข้อบังคับของวิทยำลัยฯ  ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่วิทยำลัยฯ 
ได้พัฒนำและปรับปรุงขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ  และได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น         
งำนครูที่ปรึกษำจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ และระบบกำรเรียนกำร
สอนของวิทยำลัยฯ  ตลอดจนกำรพัฒนำปรับปรุงด้ำนต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษำ และรับทรำบปัญหำของ นักเรียนนักศึกษำ และหำแนวทำง
ร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จ ำนวนผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษำเก่ำ ระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1, ปวส.2   
และปริญญำตรี ปีที่ 1 ปีที่  2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของผู้ปกครองทั้งหมด  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1.  ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำใหม่รู้จักและเข้ำใจระบบงำนต่ำง ๆ และกำรเรียนกำรสอนของ
วิทยำลัยฯ  อย่ำงถูกต้อง 

 2.  สำมำรถติดต่อและใช้บริกำรจำกบุคลำกรหรือหน่วยงำนในวิทยำลัยฯ อย่ำงถูกต้อง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

 ภำคเรียนที่ 2/2562 140,000  - 
 ภำเรียนที่ 1/2563 140,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ ำนวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3,ปวส.1,ปวส.2 ปริญญำตรี ปีที่ 
1  และปริญญำตรี ปีที่  2  ทุกแผนกวิชำที่เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยร้อยละ  70  ของผู้ปกครองทั้งสิ้น 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม  และสรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 2.  แบบสอบถำม 
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
       ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
                                      ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล                   

กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภำพลักษณ์ ทัศนคติและสร้ำงกำรยอมรับของสังคมที่มีต่อกำรเรียนสำยอำชีพ    
                ด้วยกระบวนกำรเชิงคุณภำพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนศักยภำพที่หลำกหลำยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำม      
                      มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
3. ผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

         ผู้รับผิดชอบ  งำนครูที่ปรึกษำ 
         สถำนที่ด ำเนินโครงกำร   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

4. สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
5.  หลักการและเหตุผล 
 กำรเรียนกำรสอนแนวกำรปฏิบัติตนตลอดจนกฎ  ระเบียบต่ำง ๆ ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
แตกต่ำงจำกสถำบันกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษำใหม่รู้จักระบบงำนต่ำงๆ  
ของวิทยำลัยฯ และเข้ำใจระบบกำรเรียนกำรสอน  ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษำใหม่ประสบ
ควำมส ำเร็จทำงกำรศึกษำด้วยกำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำใหม่ดังกล่ำว 
6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำใหม่ได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติตน  กฎ ระเบียบ และระบบกำร
เรียนกำรสอนของวิทยำลัยฯ    

2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำใหม่ได้ท ำควำมรู้จักกับผู้บริหำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
และบุคลำกร หน่วยงำนของวิทยำลัยฯ  ที่ต้องติดต่อประสำนควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษำ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จ ำนวนผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษำใหม่  ระดับปวช.1  ปวส.1  และปริญญำตรี  
 ปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  เข้ำร่วมประชุม  
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำใหม่รู้จักและเข้ำใจระบบงำนต่ำง ๆ และกำรเรียน 

 กำรสอนของวิทยำลัยฯ  อย่ำงถูกต้อง 
2.  สำมำรถติดต่อและใช้บริกำรจำกบุคลำกรหรือหน่วยงำนในวิทยำลัยฯ อย่ำง 

 ถูกต้อง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 ค่ำวัสดุ 5,000  - 
2 ค่ำอำหำรว่ำง (โดยประมำณ) 60,000  - 
3 ค่ำด ำเนินงำน 25,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ ำนวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำใหม่ระดับปวช.1  ปวส.1  และปริญญำตรีปีที่  1        
 เข้ำร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำใหม่ได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติตน กฎ  ระเบียบ           
 และระบบกำรเรียนกำรสอนของวิทยำลัยฯ  และผู้ปกครอง ได้ท ำควำมรู้จักกับคณะผู้บริหำร           
 ครูที่ปรึกษำ และบุคลำกร ในวิทยำลัยฯ  ที่ต้องติดต่อประสำนควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือ
 นักเรียน/นักศึกษำผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 2.  แบบสอบถำม 
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ 
                     ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ   
ตลำดแรงงำน และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล 

     กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ำนควำมร่วมมือ ผลิตและพัฒนำ  
     ก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำ ระบบทวิ ภำคี และ  

      กำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำร ของตลำดแรงงำน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่1.2 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
กลยุทธ์ที่1.2.1 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ

สำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ    งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
จำกนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำรเพ่ิมเป้ำหมำยผู้เรียนในสำยวิชำชีพให้มีในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนปัจจุบันพบว่ำ

จ ำนวนผู้เรียนยังไม่เป็นตำมเป้ำหมำย ซึ่งอำจเกิดจำกกำรที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องในกำรเรียนสำยวิชำชีพ กำรจัดกำรศึกษำที่พึงประสงค์ในอนำคต นอกจำกเป็นกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำง
บุคคลให้มีคุณภำพ ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะ และเจตคติ ที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้ำใจสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมแล้ว ครู – อำจำรย์  จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องด้ำนวิชำชีพที่เป็นที่ยอมรับ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนแก่ผู้เรียนด้วยว่ำวิชำชีพใดเหมำะสมกับผู้เรียน และเป็นที่
ต้องกำรของตลำดแรงงำนในปัจจุบัน  ดังนั้นควรจัดให้มีกำรประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องและน ำไปขยำยผลในโรงเรียนต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ข้อมูลกำรศึกษำวิชำชีพที่ถูกต้องส ำหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 
2.  เพ่ือประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย 

 3.  เพ่ือเพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

จ ำนวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมร้อยละ 70  ของโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
จังหวัดเชียงรำย  และโรงเรียนมัธยม สพม.36 (เชียงรำย – พะเยำ)  

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
  2.  เพ่ิมจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกข้ึน 

3.  ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4.  บุคคลภำยนอกรู้จักสถำนศึกษำมำกข้ึน 
5.ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย มีควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยวิชำชีพ และน ำควำมรู้

เรื่องกำรเรียนในสำยวิชำชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง   
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำของที่ระลึก (โดยประมำณ) 100  ชุด 20,000  - 
2 ค่ำอำหำร และน้ ำดื่ม  (โดยประมำณ)  500  ชุด 13,000  - 
3 ค่ำอำหำรว่ำง 8,500  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,500  - 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ ำนวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมร้อยละ 70  ของโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
 จังหวัดเชียงรำย  และโรงเรียนมัธยม สพม.36 (เชียงรำย – พะเยำ) 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัด
เชียงรำย 
 2.  กำรเพ่ิมจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
    3.  ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
    4.  บุคคลภำยนอกรู้จักสถำนศึกษำมำกข้ึน 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
   สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำร และแบบสอบถำม 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมอำชีพในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพมำตรฐำนสำกลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงสมบูรณ์และยั่งยืน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
กลยุทธ์ที่  1.2  ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนวิชำชีพบริเวณชำยแดนเพ่ือรองรับกำร
ขยำยตัวทำงเศรฐกิจของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่   4.1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพ                 
และกำรทะนุบ ำรุงชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.1.1  เพื่อบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          4.1.2  เพ่ือบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำชีพ  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร  วิชำชีพ  สู่ชุมชน  พร้อม

ทั้งขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 บ้ำนหัวแม่ค ำ  
      ต ำบลแม่สลองใน อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  จังหวัดเชียงรำย    
      โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนกำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย 
      เฉลิมพระเกียรติ บ้ำนนำโต่ หมู่ที่ 20 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย  
      โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนอำชีวศึกษำเชียงรำย - พะเยำ  ต ำบลริมโขง           
               อ ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย  
5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมอำชีพ         
ในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  มีควำมรู้และทักษะด้ำนอำชีพ  ที่เป็นรำกฐำน           
ของกำรพึ่งตนเองและพัฒนำท้องถิ่นได้  น ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ   
 2.  เพ่ือให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนมีวิชำชีพสำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  จ ำนวน  50  คน    
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะด้ำนวิชำชีพสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวิทยำกร 10,000 
2 วัสดุฝึก 20,000 
3 ค่ำอำหำรว่ำง  5,000 
4 ค่ำด ำเนินกำรอื่นๆ 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรม  จ ำนวน  50  คน 
  

10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีทักษะในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพในงำนต่ำงๆ  
   2. ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถำม  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นเพ่ือประชำชน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรสร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่   4.5  พัฒนำอำชีพ  ต่อยอดอำชีพประชำกรวัยแรงงำน  กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ               
และผู้สูงอำย ุ

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  4.1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพ             
และกำรทะนุบ ำรุงชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.1.1  เพื่อบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         4.1.2  เพื่อบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำชีพ  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร  วิชำชีพ  สู่ชุมชน  พร้อม

ทั้งขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน   ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ  ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม
วิชำชีพระยะสั้นเพ่ือประชำชน เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพ และผลกระทบจำกวิกฤต
เศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นกำรให้บริกำรวิชำชีพและกำรบริกำรสังคม  เพ่ือลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพสร้ำง
รำยได้สู่ชุมชนและครอบครัวอย่ำงยั่งยืน    
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำสสร้ำงรำยได้จำกกำรพัฒนำอำชีพ ลดรำยจ่ำยตำมหลักกำรพึ่งตนเอง 
 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนใช้วิชำชีพในกำรประกอบอำชีพ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม   จ ำนวน  25  คน/หลักสูตร    
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
  2. ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวิทยำกร   15,000 
2 ค่ำตอบแทน    15,000 
3 ค่ำใช้สอย    5,000 
4 ค่ำวัสดุ   35,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรม  จ ำนวน  50  คน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
   2. ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถำม  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพ่ือคนพิกำร 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรสร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  4.5  พัฒนำอำชีพ  ต่อยอดอำชีพประชำกรวัยแรงงำน  กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และผู้สูงอำยุ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  4.1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพ             
และกำรทะนุบ ำรุงชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.1.1  เพื่อบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         4.1.2  เพื่อบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำชีพ  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
2.6 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร  วิชำชีพ  สู่ชุมชน  พร้อม

ทั้งขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะ   
ด้ำนอำชีพส ำหรับคนพิกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้ที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้  ให้มีควำมรู้ด้ำนอำชีพที่เหมำะสมกับตนเอง  และเป็นกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพ่ือเป็นกำรฝึกทักษะให้
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้  และยังเป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพตำมควำมสนใจ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้พิกำรในกำรเรียนรู้      
 2.  เพ่ือให้ผู้พิกำรได้รับกำรฝึกทักษะอำชีพ       
 3.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้พิกำร  จ ำนวน  50  คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้พิกำรมีทักษะด้ำนวิชำชีพสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุ 20,000 
2 ค่ำวิทยำกร 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้พิกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพ  50  คน    
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้พิกำรมีทักษะในด้ำนอำชีพต่ำงๆมำกขึ้น 
          2.  ผู้พิกำรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถำม 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรม  108  อำชีพ   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรสร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  4.5  พัฒนำอำชีพ  ต่อยอดอำชีพประชำกรวัยแรงงำน  กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และผู้สูงอำยุ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  4.1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพ                 
และกำรทะนุบ ำรุงชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.1.2  เพื่อบริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิชำชีพ  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร  วิชำชีพ  สู่ชุมชน        

พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม                
108  อำชีพ  ประจ ำปีงบประมำณ  2563  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำและประชำชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับควำมรู้และ
ทักษะ ด้ำนอำชีพ  ที่เป็นรำกฐำนของกำรพ่ึงตนเองและพัฒนำท้องถิ่นได้ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อำชีพ และน ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ   
 2.  เพ่ือให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำมีวิชำชีพสำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน  1,000  คน   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะด้ำนวิชำชีพสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 
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8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวิทยำกร 10,000 
2 วัสดุฝึก 30,000 
3 ค่ำด ำเนินกำรอื่นๆ 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้ส ำเร็จในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพ   จ ำนวน  1,000  คน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะในด้ำนงำนประดิษฐ์ของที่ระลึก 
          2.  ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถำม  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ชื่อโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  ปีงบประมำณ 2563 
 

2. ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร  
                    นักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

3. สถานที่ด าเนินโครงการ ...................................................................... 
 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน   1 มีนำคม 2563 - 30 กันยำยน 2563 
 

5. หลักการและเหตุผล 
ตำมนโยบำยรัฐบำล  กำรปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน ำพำประชำชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล

“ประเทศไทย  4.0”  โดยเน้นเรื่องกำรพัฒนำสู่  “ควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  ด้วยกำรสร้ำง “ควำมเข้มแข็ง
จำกภำยใน”  ขับเคลื่อนตำมแนวคิด  “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  ผ่ำนกลไกล  “ประชำรัฐ”  โดยส่งเสริมให้
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ถ่ำยทอด
กำรเรียนรู้   ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรดูแลรักษำ  และซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ  อุปกรณ์กำรประกอบอำชีพและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน  เสริมสร้ำงให้นักเรียน  นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริง และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
สถำนศึกษำกับชุมชน  จึงได้มีโครงกำรพัฒนำรูปแบบและกำรยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน  (Fix it Center Thailand 4.0)  ระดับสถำนศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง  มีศักยภำพในกำรด ำเนินกำรบรรลุ   ตำมเป้ำหมำยมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ดังกล่ำว 
ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนประเมินภำยใน ปี พ.ศ. 2555 มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ      
จึงได้จัดท ำโครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)  เพ่ือพัฒนำ และยกระดับคุณภำพ
ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและชุมชนในกำรสร้ำงเครือข่ำยถ่ำยทอดควำมรู้ 
พัฒนำสุขภำพอนำมัยพ้ืนฐำนและพัฒนำทักษะวิชำชีพ  
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1) เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชน ให้รู้วิธีกำรใช้กำรดูแลรักษำ เครื่องมืออุปกรณ์                 

กำรประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรำยจ่ำยโดยกำรยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องมือ อุปกรณ์กำร
ประกอบอำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 

6.2) ยกระดับฝีมือช่ำงชุมชนและพัฒนำทักษะอำชีพ กำรซ่อมบ ำรุงและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์           
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มช่ำงชุมชน ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ           
กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพัฒนำศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืน 

6.3) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนในกำรพัฒนำนวัตกรรมและเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต  

6.4) ลดรำยจ่ำยของประชำชนโดยกำรยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้                   
ในกำรประกอบอำชีพ 

6.5) เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์และควำมเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในกำรออกไปปฏิบัติงำน
ในชุมชน  
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6.6) สร้ำงแหล่งปฏิบัติงำนจริงรวมทั้งกำรพัฒนำทักษะแก่นักเรี ยนนักศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถ              
มีประสบกำรณ์มีสมรรถนะและสร้ำงช่องทำงในกำรประกอบอำชีพ 

 
 

7. เป้าหมาย 
 7.1)เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  7.1.1) ประชำชนเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 200 คน 
  7.1.2) นักเรียนนักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะในงำนอำชีพ/จิตอำสำ               
 จ ำนวน 100 คน 
  7.1.3) ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์กำรเกษตรและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 400 รำยกำร 
  7.1.4) พัฒนำช่ำงชุมชน  2  คน 

7.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1) ประสิทธิภำพของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
  7.2.2) ประชำชนมีควำมรู้ในกำรใช้ ดูแลรักษำ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำร 
 ด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
  7.2.3) ช่ำงชุมชนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
  7.2.4) นักเรียน นักศึกษำ มีจิตอำสำ มีทักษะในวิชำชีพที่เข้มข้น  
 

8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 8.1) เขียนโครงกำร เสนอโครงกำร และออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือพิจำรณำ อนุมัต ิ
 8.2) ประชุมชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจกับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 8.3) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและชุดฝึกอบรม 

8.4) ประสำนงำนและประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
8.5) เตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นท่ี 
8.6) ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ ใน 3 ภำรกิจหลัก ดังนี้ 
 8.6.1) ด้ำนกำรซ่อม (Repair) ปฏิบัติกำรซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำร

 ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิต 
 8.6.2) ด้ำนกำรสร้ำง (Build) อำชีพใหม่หรือต่อยอดอำชีพ ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
 8.6.3) ด้ำนบริกำรพัฒนำ (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน น ำเทคโนโลยีหรือสร้ำงนวัตกรรม

 ร่วมกับชุมชน  
8.7) ตรวจสอบ ติดตำมผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 ระยะ 

  8.7.1) ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
  8.7.2) สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน 
 8.8) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อสถำนศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (รำยงำนทั้ง
 ด้ำนเอกสำรและผ่ำนทำงเว็บไซต์) 
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9. งบประมาณ 
 9.1) รำยรับ เงินงบประมำณ 500,000 บำท 
 9.2) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ/1 รอบ 

รายการ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์ รวม 
1.ค่ำตอบแทนนักศึกษำ 31,200    31,200 
2.ค่ำตอบแทนช่ำงชุมชน 9,000    9,000 
3.ค่ำตอบแทนคร ู 31,000    31,000 
4.ค่ำเสื้อ   20,000  20,000 

5.ค่ำวัสดุ อะไหล่ส ำหรับกำร
ซ่อมพ้ืนฐำน  

  80,300  80,300 

6.ค่ำวัสดุฝึกอบรมอำชีพ   50,000  50,000 
7.ค่ำประชำสัมพันธ์   3,500  3,500 
8.ค่ำใช้สอย  5,000   5,000 
9.ค่ำน้ ำมัน เชื้ อเพลิ งในกำร
เดินทำง 

 20,000   20,000 

รวม 71,200 25,000 153,800  250,000 
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1) ชุมชนมีควำมรู้เรื่องกำรบ ำรุงรักษำกำรซ่อมบ ำรุงเบื้องต้นและกำรยืดอำยุกำรใช้งำนเครื่องมือ 

เครื่องจักรในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำอำชีพอุปกรณ์กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
10.2) ช่ำงชุมชนได้รับกำรพัฒนำและยกระดับโดยกำรเพ่ิมทักษะจำกกำรฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่ำงซ่อม

ประจ ำศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน ในกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกำรประกอบ
อำชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

10.3) นักเรียน นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
 11.1) กำรติดตำมและประเมินผลจำกแบบสอบถำม 
 11.2) ติดตำมและประเมินผลโดยกำรสังเกตกำรปฏิบัติงำนจำกกำรปฏิบัติงำนจริง 
 11.3) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ชื่อโครงการ   ถ่ำยทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  :  มุ่ งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   
กลยุทธ์ที่3  : ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ำนควำมร่วมมือ ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำระบบทวิภำคี และ
กำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่1.1: พัฒนำหลักสูตรวิชำชีพประเภทวิชำอุตสำหกรรมบริกำรและภำพแวดล้อม   
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่1.2 :  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่5 : ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี       

และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ นำงสุพัตรำ  พรหมพิชัย 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเป็นภำรกิจหนึ่งที่ทำง สอศ. ได้ให้ควำมส ำคัญ
เพ่ือให้กำรอำชีวศึกษำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ระหว่ำงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
ในวิชำชีพกับงำนวิจัย และถ่ำยทอดควำมรู้สร้ำงควำมเข็มแข็งด้ำนอำชีพและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตให้กับสังคม          
หรือ ชุมชน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกำรถ่ำยทอดนวัตกรรม  ที่สำมำรถส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในชุมชน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 100 คน 
  2. ชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร  5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  คน)   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย และชุมชนได้รับควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน   
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำวัสดุ  25,000 - 
2 ค่ำวิทยำกร  10,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 100 คน 
  2. ชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 5 ชุมชน (ชุมชนละ 100 คน) 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียน นักศึกษำ 
     -  มีควำมรู้ในศำสตร์ของตนเอง 
     -  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ชุมชน 
     -  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
     -  มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่ำงๆ 
     -  มีจิตสำธำรณะ 
    2. ชุมชน 
     -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูป 
     -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีเครื่องมือใช้ในกำรแปรรูและกำรประกอบอำชีพ 
     -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เรื่องกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
     -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
    -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
  

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินกำรน ำเสนอและกำรเผยแพร่ผลงำน 
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1.  โครงการ  เทศกำลเค้ก และของขวัญปีใหม่ ปี 2563  
 “ชิมเค้ก เปิดบ้ำน งำนอำชีพ ต่อยอดอนำคต  ก ำหนดปัจจุบัน สืบสำน อดีต ปีที่ 16”   
 

2.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์   
 2.1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย (แผนพัฒนา 2561 – 2564) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
 2.1.2  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป 

2.2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำน มีควำมเป็นเลิศทำง
 วิชำชีพ 

2.3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 มำตรฐำนที่ 1     พัฒนำหลักสูตรวิชำชีพ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม บริกำร และสภำพแวดล้อม 
 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 
 มำตรฐำนที่ 2  พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพที่หลำกหลำย ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำม
 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
3.  หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 ยังเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติโดยได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำไว้ 3 รูปแบบ คือ กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำระบบทวิ
ภำคี โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
กำรศึกษำวิชำชีพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน น ำควำมรู้ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิ
ปัญญำไทยมำพัฒนำ ผู้รับกำรศึกษำ และฝึกอบรมให้มีควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ มีสมรรถนะที่สำมำรถน ำไป
ประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำจึงมีบทบำทส ำคัญ และมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำมีควำมมั่นคงและพร้อมที่จะแข่งขันกับนำนำประเทศ  

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ภำยใต้กำรบริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ                      
ซึ่งมีนโยบำยในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม โดยกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน       
ทั้งในเชิงวิชำกำร และทักษะวิชำชีพ เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ และควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ตลอดจนเป็นกำร
เชื่อมโยงหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียน 
นักศึกษำ ซึ่งนักเรียน นักศึกษำ ได้มีโอกำสในกำรกล้ำแสดงออกและใช้ทักษะวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็น ท ำ
เป็น แก้ปัญหำเป็น ศึกษำและปฏิบัติได้จริง ตลอดจนเป็นกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใน
สถำนศึกษำ และสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำมีแนวคิดในกำรจะเป็นผู้ประกอบกำร โดยเลือกตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของนักเรียน นักศึกษำ และมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อสำขำวิชำที่ตนเองศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบำยของกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ และบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย จัดท ำโครงกำรเทศกำลเค้ก คุกกี้ และของขวัญปีใหม่ 2563 “ชิมเค้ก เปิด
บ้ำน งำนอำชีพ ต่อยอดอนำคต ก ำหนดปัจจุบัน สืบสำน อดีต ปีที่ 16” ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ                    
ได้ฝึกประสบกำรณ์ ทักษะ และกำรปฏิบัติจริงโดยกำรบูรณำกำรทุกสำขำวิชำ น ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับสถำนศึกษำ และเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้
บุคคลภำยนอก ได้รู้จักวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ภำยใต้ค ำขวัญ “อำชีวะเรียนดี เรียนฟรี มีงำนท ำ” 
  

4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำได้พัฒนำตนเองในทุกๆ ด้ำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ                    
และทักษะ ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ประสบกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 4.3  เพ่ือตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้นักเรียน นักศึกษำคิดเป็น 
ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น “1 วิทยำลัย 1 ผลิตภัณฑ์” ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 4.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมสำมัคคีของหมู่คณะ ระหว่ำงผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร            
และนักเรียน นักศึกษำ 
 

5.  เป้าหมาย 
 5.1  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    
  1)  นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 3,200 คน 
  2)  ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 200 คน 
  3)  จ ำหน่ำยเค้ก และคุกก้ี ตำมเป้ำหมำย 1,800,000 บำท  
 5.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  1)  นักเรียน นักศึกษำทุกสำขำวิชำได้จ ำหน่ำยเค้กและคุกก้ี 
  2)  ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกร ได้จ ำหน่ำยเค้กและคุกก้ี 
  3)  ผู้บริโภคได้บริโภคเค้กท่ีมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน รสชำติอร่อย ถูกสุขอนำมัย 
  

6.  ผลผลิต 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

  

7.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 จ ำนวน 20,000 บำท 
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8.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 -  แบบสอบถำม 
 -  ระบบประมวลผลยอดกำรสั่งจอง 
 -  ระบบประมวลผลยอดกำรจ ำหน่ำย 
 -  สรุปและรำยงำนผล 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษำได้พัฒนำตนเองในทุกๆ ด้ำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะทั้งทำงด้ำน
วิชำกำรและวิชำชีพ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 9.2  นักเรียน นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ด้ำน
ต่ำง ๆ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 9.3  ตอบสนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ นักเรียน นักศึกษำสำมำรถคิดเป็น
ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น “1 วิทยำลัย 1 ผลิตภัณฑ์” ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 9.4  ผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมสำมัคคี และท ำงำนร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และมีประสิทธิภำพ 
 

10.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 10.1  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    
  1)  นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 3,200 คน 
  2)  ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 200 คน 
  3)  จ ำหน่ำยเค้ก และคุกก้ี ตำมเป้ำหมำย 1,800,000 บำท  
 10.2  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
  1)  นักเรียน นักศึกษำทุกสำขำวิชำได้จ ำหน่ำยเค้กและคุกก้ี 
  2)  ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกร ได้จ ำหน่ำยเค้กและคุกก้ี 
  3)  ผู้บริโภคได้บริโภคเค้กท่ีมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน รสชำติอร่อย ถูกสุขอนำมัย 
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1. ชื่อโครงการ  บริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพสู่ชุมชน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ  
มำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ ปลูกจิตอำสำ ด้วยกำรบริกำรสังคม 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพสู่ชุมชนและสังคม 

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ   

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้ง
 ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในและ ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  

    แผนกวิชำชีพทุกสำขำวิชำ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง      
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒ ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ โดยก ำหนดให้ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ
กำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี และ มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ประเด็นกำรประเมิน 
๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำง สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
กระบวนกำร เรียนรู้กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนใน 
ชุมชนสู่สังคมกำรเรียนรู้  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๔ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ประเด็น ๔.๓ กำรบริกำรชุมชน
และจิตอำสำ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรชุมชน กำรบริกำรวิชำกำรกำรบริกำร
วิชำชีพ และจิตอำสำ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร ศึกษำ และผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีจิตอำสำโดยใช้วิชำชีพสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและ สังคม  
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 ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำรจึงได้จัดท ำโครงกำร
บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ ในรูปแบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกอบรม ซึ่งจะเป็น กำรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ หรือท ำประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคม 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้แผนกวิชำทุกแผนกวิชำส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรชุมชน ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ/
กำรฝึกอบรม และจิตอำสำสร้ำงประโยชน์ด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชน และสังคม  
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพ/
กำรฝึกอบรม และจิตอำสำสร้ำงประโยชน์ด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชน และสังคม 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรม         
 ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 50 
  - นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  
  - ทุกสำขำวิชำจะต้องมีโครงกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม ต่อปี 
   กำรศึกษำ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ/กำรฝึกอบ รม          
 และรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรชุมชนด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ/กำรฝึกอบรม และจิตอำสำ      
 สร้ำงประโยชน์ด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชน และสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ บริหำร ครูและบุคลำกร     
 ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 
 

8.วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 95,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ แผนกวิชำทุกแผนกวิชำส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำร และ วิชำชีพ/กำร
ฝึกอบรม และจิตอำสำสร้ำงประโยชน์ด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชน และสังคม ตำมมำตรฐำนกำร อำชีวศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำรฝึกอบรม วิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑  
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 ๑๐.๒ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำร                
และวิชำชีพ/กำรฝึกอบรม และจิตอำสำสร้ำงประโยชน์ด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชน และสังคม 
 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ   
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห้องพยำบำล วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรม
มำภิบำล       
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรงำนคุณภำพงำน 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม   
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ/ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องปฐมพยำบำล วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย     
  

5.  หลักการและเหตุผล 
 สุขภำพของนักเรียนนักศึกษำ เป็นสิ่งส ำคัญ  ห้องพยำบำลเป็นศูนย์รวมที่นักเรียนนักศึกษำเข้ำใช้
บริกำรเมื่อเกิดปัญหำด้ำนสุขภำพ ดังนั้นวัสดุครุภัณฑ์ที่ต่ำง ๆ ก็ควรจะมีให้พร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร เพ่ือควำม
สะดวก ในกำรเข้ำใช้บริกำร 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้วัสดุครุภัณฑ์ให้ควำมสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษำ 
 2.  เพ่ือมีนักศึกษำทรำบถึงกำรเจริญเติบโตของตัวเอง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครุภัณฑ์ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ให้ควำมสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษำ 
  2. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีควำมเท่ียงตรง 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

 เครื่องชั่งดิจิตอล  จ ำนวน 2 เครื่อง 4,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เชิงปริมาณ   
   10.1 เครื่องชั่งดิจิตอล  จ ำนวน 2 เครื่อง  
 10.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได้รับควำมสะดวกต่อกำรใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบสอบถำม 
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อ ติดตั้ง และซ่อมแซมครุภัณฑ์สื่อกำรเรียนกำรสอนประจ ำแผนกวิชำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำน  มีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ  

 2.2  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
3. ผู้รับผิดชอบ  

3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             แผนกวิชำชีพ และแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็น กำรประเมิน ๒.๓ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร โดยสถำนศึกษำจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร  สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็ม ศักยภำพและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำ
งำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ กำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ตอบสนองต่อเจตนำรมณ์
พระรำชบัญญัติกำร อำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
ศึกษำ แห่งชำติ เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ ตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้
ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิปัญญำไทย มำพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและมี 
สมรรถนะจนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ ประกอบอำชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นเพ่ือสนอง
นโยบำยดังกล่ำว ฝ่ำยวิชำกำรจึงได้จัดท ำโครงกำรจัดซื้อ ติดตั้ง และซ่อมแซมครุภัณฑ์สื่อกำรเรียนกำรสอนประจ ำ
แผนกวิชำชีพ และแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดซื้อ ติดต้ัง และซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนประจ ำแผนกวิชำ  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอน และผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 ๓. เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์       
 ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ๑. จัดซื้อ และติดตั้งครุภัณฑ์สื่อกำรเรียนกำรสอนประจ ำแผนกวิชำ และประจ ำ ส ำนักงำน 
       ของหน่วยงำนในฝ่ำยวิชำกำร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)  
   ๒. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสื่อกำรเรียนกำรสอนประจ ำแผนกวิชำ และส ำนักงำนในฝ่ำย    
       วิชำกำร  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
  ๒. ผู้สอนสำมำรถพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เพ่ือน ำมำใช้กับครุภัณฑ์ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 3,419,250 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียน นักศึกษำ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย สำมำรถน ำควำมรู้          
     ที่ได้รับไปประกอบอำชีพได้ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  

 ๒ . ครู และนักเรียน นักศึกษำได้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีทันสมัย  สอดคล้องกับ      
     หน่วยกำรเรียนของรำยวิชำเกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 ๓. วิทยำลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเอ้ือต่อกำรจัดอำชีวศึกษำตำมนโยบำย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.๓ รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ  
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนำงำนพัสดุ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำระบบบริหำรควำมรู้ ถ่ำยทอด และกำรน ำไปใช้ประโยชน์  

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  32  สร้ำงนวตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรงำนคุณภำพงำน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร/งำนพัสดุ 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
          เพ่ือพัฒนำงำนพัสดุ และสถำนศึกษำให้ก้ำวหน้ำทัดเทียมกัน ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสถำนศึกษำ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำงำนพัสดุให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 2.  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรท ำงำนให้มีควำมต่อเนื่องของงำน 
          3.  สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
       -  เครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์   จ ำนวน  1  เครื่อง 
       -  เครื่องท ำลำยเอกสำร  จ ำนวน  1  เครื่อง 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  มีครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้มำกขึ้น 
 
 
 
 



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       221 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องพิมพ์พริ้นเตอร ์ 1  เครื่อง 5,000 5,000 
2 เครื่องท ำลำยเอกสำร 1  เครื่อง 20,000 20,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       -  เครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์   จ ำนวน  1  เครื่อง 
       -  เครื่องท ำลำยเอกสำร  จ ำนวน  1  เครื่อง 
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1.  งำนพัสดุมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
         2.  มีควำมต่อเนื่องของงำน 
    3.  สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและถูก 
    4.  จัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนำงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

2. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรและคุณภำพ  เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำเครื่องมือ  อุปกรณ์สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก  
 ธรรมำภิบำล   
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2.2  เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัย 
 อำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม  
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562)  
       พันธกิจที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  งบประมำณพัฒนำบุคลำกร  และ 
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ    นำงกนกวรรณ  มูลมณี     หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ        ห้องสำรบรรณ      
 

5.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยงำนสำรบรรณ  มีภำระงำนในเรื่องกำรบริกำรเกี่ยวกับหนังสือรำชกำร เริ่มตั้งแต่กำรรับ กำรส่ง 
กำรจัดเก็บ จนกระท่ังถึงกำรท ำลำย เพ่ือให้บุคลำกรของวิทยำลัยทรำบและด ำเนินกำรในเรื่องที่เก่ียวข้อง          ซ่ึง
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในกำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น แต่ในขณะนี้พบว่ำ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนมีใช้อยู่ 
บำงรำยกำรยังไม่เคยจัดซื้อเพ่ือน ำมำใช้  บำงรำยกำรเสื่อมสภำพ ช ำรุด ไม่สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริกำรงำนหนังสือรำชกำรเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันกำรเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลำกรและหน่วยงำน  จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์มำเพ่ือรองรับกำรบริกำรงำนหนังสือรำชกำร
ดังกล่ำว 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำภำพลักษณ์ของหน่วยงำน  งำนสำรบรรณ  ให้เหมำะสมกับภำวะปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 3.  เพ่ือจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1.  มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยใน 
  7.1.2.  มีกำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ 
  7.1.3.  ลดปริมำณเอกสำรที่ไม่จ ำเป็น 
  7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1  มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่  และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
  7.2.2. ท ำให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องโทรสำร 1 เครื่อง 10,000 10,000 
2 เครื่องสแกนเอกสำร 1 เครื่อง 70,000 70,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 หน่วยงำนเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจำกมีระบบกำรจัดกำรที่ดี 
 10.2 ได้อุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10.3 ใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
      

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 จำกผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       224 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเอกสำรกำรพิมพ์ งำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

2. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์สอศ.  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรและคุณภำพ เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข   
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน  

   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561)  

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
 ตำมหลักธรรมำภิบำล   
 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม   
 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562)  
  พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณพัฒนำบุคลำกร และ  
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 

3. ผู้รับผิดชอบ นำงกนกวรรณ มูลมณ ีหัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องเอกสำรกำรพิมพ์  
 

5. หลักการแลเหตุผล  
 ด้วยงำนบริหำรงำนทั่วไปมีภำระงำนในเรื่องกำรบริกำรเกี่ยวกับกำรส ำเนำเอกสำรและกำรจัดท ำหนังสือ
รำชกำร เพ่ือให้บุคลำกรของวิทยำลัยฯ ทรำบ และด ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ 
และปรับปรุงห้องเอกสำรกำรพิมพ์ ให้สำมำรถรองรับกำร และเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนแต่ในขณะนี้พบว่ำ 
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอยู่ เกิดกำรช ำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจำกมีอำยุกำรใช้งำนที่มีระยะเวลำนำนท ำให้เครื่อง
ดังกล่ำวต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง และค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมแต่ละครั้งมีรำคำสูงนอกจำกนั้นยังประสบกับปัญหำ
อุณหภูมิขออำกำศที่ร้อนจัด ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อครุภัณฑ์และประสิทธิภำพกำรท ำงำนลดลง จึงต้องจัดให้มี
เครื่องปรับอำกำศ เพ่ือลดอุณหภูมิ และรักษำเครื่องให้มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม 
และบ ำรุงรักษำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริกำรงำนเอกสำรกำรพิมพ์เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทันกำร เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ บุคลำกรและหน่วยงำน จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเอกสำรกำรพิมพ์  
 

6. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือพัฒนำภำพลักษณ์ของหน่วยงำน งำนเอกสำรกำรพิมพ์ ให้เหมำะสมกับภำวะปัจจุบัน  
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  
 3. เพ่ือจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7. เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  7.1.1. มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยใน 
  7.1.2. มีกำรจัดท ำหนังสือรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  7.2.1 มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่ และเหมำะสมในกำรท ำงำน  
  7.2.2 ท ำให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องปรับอำกำศ 2 เครื่อง 50,000 100,000 .- 
2 ปรับปรุงห้องเอกสำรกำรพิมพ์ 1 ห้อง 100,000 100,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 .- 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 หน่วยงำนเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจำกมีระบบกำรจัดกำรที่ด ี 
 10.2 ได้อุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 10.3 ใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ  
 จำกผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนำงำนกำรเงิน กำรบัญชี 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่อย่ำงเป็นสุข 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียบในด้ำนกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 4.3 อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู อำจำรย์ และบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร  

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 พัฒนำสมรรถนะบุคคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
กลยุทธ์ที่ 3.1.3 เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม   

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ

ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  งำนบัญชี         
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องกำรเงินและกำรบัญชี  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
           ด้วยงำนบัญชีมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบัญชีของสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรปิดบัญชีรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำวัน กำรบันทึกรำยกำรบัญชีผ่ำนบัญชีแยกประเภท กำรบันทึกรำยกำรปรับปรุง บัญชีค้ำงรับ – ค้ำงจ่ำย  
กำรคุมยอดลูกหนี้ กำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร กำรตรวจสอบเงินฝำกคลัง รวมถึงกำรปิดบัญชีประจ ำเดือน
และประจ ำปี บันทึกรำยกำรรับ จ่ำยคงค้ำงตลอดเดือนและจัดท ำงบกำรเงิน โดยมีกำรจัดท ำงบทดลองจำกกำรปิด
บัญชีต่ำงๆ เสนอแก่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและเก็บไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบบัญชี อีกส่วนหนึ่งน ำส่งให้กับ
ผู้อ ำนวยกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ 8 เพ่ือให้กำรท ำงำนด ำเนินไปอย่ำงมี
ระบบเกิดประสิทธิภำพสูงสุดและก่อให้เกิดผลดีต่อสถำนศึกษำต่อไป 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำงำนบัญชีให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน 
 2.  เพ่ือจัดเก็บเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เครื่องพิมพ์ส ำนักงำน   จ ำนวน   1   เครื่อง 
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  1   เครื่อง  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งำนบัญชีท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องพิมพ์ส ำนักงำน HP Laser Jet Pro MFP M426 fdw 26,000 .- 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เครื่องพิมพ์ส ำนักงำน 1  เครื่อง 
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งำนบัญชีมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกยิ่งข้ึน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนำห้องเรียนทฤษฎี อำคำร1 และอำคำร9 ชั้น3 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
   กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำน มีควำมเป็นเลิศทำง
 วิชำชีพ 
   กลยุทธ์ที่  8 ส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
 เสริมสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
   พันธกิจที่ 2.ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน     

    ระดับสำกล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์/ฝ่ำยวิชำกำร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  อำคำร1 และอำคำร9 ชั้น3 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์เป็นแผนกที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญำตรี    
กำรใช้อำคำร 1  ซึ่งเป็นอำคำรแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  จึงมีกำรใช้ห้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ใน
กำรจัดกำรเรียน กำรสอน และกำรจัดกิจกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน  ท ำให้ประตูห้องเรียนที่เก่ำอยู่แล้ว      
ผนังห้องเริ่มไม่แข็งแรง  อันจะส่งผลถึงควำมปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำรจะสูญหำยจึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยน
ประตูเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัย ต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำรต่อไป และสภำพแวดล้อมในห้องเรียนเหมำะสมต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนำห้องเรียนให้เหมำสมต่อกำรเรียน กำรสอน 

๒. เพ่ือดูแลครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้ปลอดภัย 
๓. เพ่ือบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียน กำรสอน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ห้องเรียนทฤษฎีของแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์จ ำนวน 5 ห้อง  ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ห้องเรียนมีสภำพที่ดี น่ำเรียน  เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำปรับปรุงประตูห้องเรียนเป็นกระจก 10 บำน 7,000 70,000 -. 
2 ซีทรูประต ู 13 บำน 1,000 13,000 -. 
3 ซีทรูหน้ำต่ำงระหว่ำงห้อง 124-125 6 บำน 1,000 6,000 -. 
4 ทีวีดิจิตัล 5 เครื่อง 30,000 150,000 -. 
5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 40,000 40,000 -. 
6 เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ EDSON E13-W41 2 เครื่อง 40,000 80,000 -. 
7 ตู้ล ำโพงติดผนัง ขนำด 6.5 นิ้ว สีด ำ NPE HB-602 2 เครื่อง 3,000 6,000 -. 
8 เครื่องปรับอำกำศ ห้อง 932 และ ห้อง 121 3 เครื่อง 25,000 75,000 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีห้องเรียนทฤษฎี  และได้รับกำรพัฒนำให้เป็นที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน รวมทั้งกำรดูแล
รักษำครุภัณฑ์ภำยในห้องเรียน  มีควำมปลอดภัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
ประเมินจำกห้องเรียนทฤษฎี  ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำเสร็จสิ้น 
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1.  ชื่อโครงการ  จัดชื้อแผ่นพลำสติกเคลือบส ำหรับเก็บรักษำระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก 
           ธรรมำภิบำล  
 กลยุทธ์ที่  3.2.1 เพ่ือให้ระบบกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลโปร่งใส 
 กลยุทธ์ที่  3.2.1 ตรวจสอบได ้
 กลยุทธ์ที่  3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่  3.2.1 เชียงรำย 
 กลยุทธ์ที่  3.3.2 เพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติกำร และวัสดุครุภัณฑ์ 

 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม   

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  3  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรงบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ 
     ระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ     

 

3.  ผู้รับผิดชอบ  งำนทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องทะเบียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกงำนทะเบียนต้องมีกำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียนแต่ละปีในปริมำณที่มำกท ำให้
เอกสำรที่จัดท ำขึ้นเกิดกำรช ำรุดอยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องมำจำกกำรสืบค้น กำรเก็บรักษำที่ไม่มีคุณภำพ เพ่ีอเป็นกำร
ป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นและให้กำรจัดเก็บเอกสำรดังกล่ำวเข้ำระบบสำรสนเทศ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรักษำโดย
กำรเคลือบพลำสติกเพ่ือให้เกิดควำมคงทน  ง่ำยต่อกำรเก็บรักษำ สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้สำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อเก็บรักษำระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ 
 6.2  เพื่อป้องกำรช ำรุดหรือเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรสืบค้นและเก็บรักษำ 
 6.3  เพื่อที่จะสำมำรถจัดเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.4  เพื่อที่สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

          7.1.1 จ ำนวนแผ่นเคลือบพลำสติกที่เพียงพอต่อจ ำนวนเอกสำรที่ต้องเก็บรักษำ 
          7.1.2 แฟ้มมีควำมเพียงพอกับจ ำนวนเอกสำรที่จะจัดเก็บ 

7.2  เชิงคุณภาพ 
          7.2.1 เกิดควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเอกสำรให้มีควำมสมบูรณ์  ไม่ เกิดกำรช ำรุด          
 หรือฉีกขำด 
          7.2.2 ง่ำยต่อกำรสืบค้น กำรจัดเก็บเข้ำหมวดหมู่ตำมระบบสำรสนเทศ 
          7.2.3 สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำแผ่นเคลือบ F4 ขนำด  125 cm  20,000 .- 
2 แฟ้มตรำช้ำง NO.120F (3 นิ้ว) สีด ำ 5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ 
 10.2  กำรจัดเก็บตำมระบบสำรสนเทศมีประสิทธิภำพถูกต้องตำมหมวดหมู่  
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  ปริมำณกำรจัดเก็บระเบียนแสดงผลกำรเรียนตำมขั้นตอนตำมจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 11.2  จำกกำรสังเกตและรำยงำนสรุป 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนำกำรกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ -         
 กลยุทธ์ที่  -         

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก    
ธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่  3.2.1 เพ่ือให้ระบบกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
กลยุทธ์ที่  3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
เชียงรำย 

 กลยุทธ์ที่  3.3.2 เพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติกำร และวัสดุครุภัณฑ์ 
 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

 ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม   

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที่  3  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรงบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ 
 ระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ     
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  งำนทะเบียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงำนทะเบียนมีภำระงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเอกสำรเป็นจ ำนวนมำก  ทั้งส่วนของประวัตินักเรียน  
นักศึกษำ, เอกสำรใบ รบ., เอกสำรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดพัฒนำในด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล งำนทะเบียนจึง
จ ำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บเอกสำรให้เกิดควำมเป็นระเบียบและสำมำรถค้นหำง่ำยเมื่อต้องกำรใช้งำน
นอกจำกนี้ยังช่วยส่งเสริมสภำพแวดล้อมในห้องท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.2 ลดขั้นตอนในกำรสืบค้นและสืบค้นได้รวดเร็วขึ้น 
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7.  เป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 มีกำรพัฒนำจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
7.1.2 สร้ำงกำรจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง 

7.2  เชิงคุณภาพ 
7.2.1 มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ 
7.2.2 สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ส ำนักงำน 40,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ลดปัญหำกำรจัดเก็บเอกสำรและข้อมูล 
 10.2  ได้เก็บเอกสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  ควำมเป็นระเบียบร้อยในกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูล 

 11.2  กำรค้นหำเอกสำรได้อย่ำงรวดเร็ว  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 1. ชื่อโครงการ  วัสดุพัฒนำงำนทะเบียน 
 2. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ -         
 กลยุทธ์ที่  -         

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก 
           ธรรมำภิบำล  
 กลยุทธ์ที่  3.2.1 เพ่ือให้ระบบกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลโปร่งใส  
   ตรวจสอบได ้
 กลยุทธ์ที่  3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
   เชียงรำย 
 กลยุทธ์ที่  3.3.2 เพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติกำร และวัสดุครุภัณฑ์ 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

 ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม   
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 

 พันธกิจที่  3  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรงบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและ 
     ระบบประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ     

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  งำนทะเบียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงำนทะเบียน  เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษำตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำ ตลอดจนจบ
กำรศึกษำ กำรจัดท ำ หรือจัดเก็บเอกสำรจึงมีจ ำนวนมำกเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทั้งในด้ำนภำพลักษณ์ของหน่วยงำน 
กำรบ ำรุงรักษำตลอดถึงกำรท ำลำยนอกจำกนี้คอมพิวเตอร์แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขำดไม่ได้เลย คือเครื่องพิมพ์ ไม่ว่ำจะท ำ
ใบ รบ.จบ หรือกำรปริ้นเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งหมึกพิมพ์ที่มีคุณภำพให้เพียงพอกับกำรใช้งำน เพ่ือให้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำงำนทะเบียน ดังนั้น จึงต้องมีกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มีศักยภำพพร้อมก้ำวไปกับกำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำของวิทยำลัยอย่ำงมีคุณภำพต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อพัฒนำภำพลักษณ์ของหน่วยงำนทะเบียนให้เหมำะสมกับภำวะปัจจุบัน 
6.2  เพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
6.3  เพื่อจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนให้มีพร้อมปฏิบัติงำน 
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7.  เป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

          7.1.1 มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยในหน่วยงำน 
          7.1.2 มีกำรจัดเก็บและท ำลำยอย่ำงเป็นระบบ 
          7.1.3 ลดปริมำณเอกสำรที่ไม่จ ำเป็น  

7.2  เชิงคุณภาพ 
          7.2.1 มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
          7.2.2 เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 16A   (10,000x2) 20,000 .- 
2. หมึกปริ้นเตอร์ Brother 4 สี   30,000 .- 
3. หมึกปริ้นเตอร์ Epson 4 สี 5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  หน่วยงำนเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจำกมีระบบกำรจัดกำรที่ดี 
10.2  ได้อุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10.3  ใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  ใช้แบบสอบถำม   
11.2  ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
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1. ชื่อโครงการ   อบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบร้ำนค้ำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของจังหวัดเชียงราย สอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
              ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 5.2  เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
     ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ  งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ / ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          กำรสุขำภิบำลอำหำร (Food Sanitation) คือกำรป้องกันไม่ให้อำหำรเป็นต้นเหตุของควำมเจ็บป่วยแก่
ผู้บริโภค หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกำรท ำให้อำหำรปลอดภัย และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคแต่อย่ำงเดียวไม่ก่อให้เกิดโทษ
หรืออันตรำยแม้แต่น้อย ในประเทศไทยกำรสุขำภิบำลอำหำรมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญเป็นพิเศษ เพรำะอยู่ในเขต
ร้อน ดินฟ้ำอำกำศช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโต ของแบคทีเรียและปำรำสิต พร้อมกันนั้นกำรศึกษำของประชำชน
ทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ ำ ประกอบกับนิสัยที่ชอบกินของดิบๆ สุกๆ ของประชำชนซึ่งเป็นผลให้มีโรคของทำงเดิน
อำหำร ซึ่งเกิดจำกกำรขำดสุขำภิบำลอำหำรอย่ำงแพร่หลำยทั่วประเทศ หลักสุขำภิบำลอำหำร ประกอบด้วย ควำม
สะอำดและควำมปลอดภัยของอำหำร  อนำมัยของผู้ประกอบอำหำรและผู้เสริฟอำหำร อนำมัยของกำรประกอบ
อำหำรและกำรเสริฟ์อำหำร ควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของน้ ำ กำรเก็บรักษำอำหำร กำรล้ำง และเก็บภำชนะ
เครื่องใช้ในกำรปรุงอำหำร กำรก ำจัดเศษอำหำร น้ ำทิ้ง และกำรสุขำภิบำล สถำนที่ประกอบอำหำร โครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้เรื่องสุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นโครงกำรให้ควำมรู้เรื่อง
อำหำรสะอำดปลอดภัยแก่ร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำร โดยเฉพำะ  ผู้ปรุง ผู้ท ำควำมสะอำด และผู้เกี่ยวข้องในส่วนอ่ืนๆ 
โดยกำรจัดอบรมในครั้งนี้ จะเนนเนื้อหำกำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรเลือก กำรปรุงและกำรเก็บอำหำร  กำรปรับปรุง
ยกระดับรำนอำหำรและแผงลอย สถำนกำรณและแนวโนมงำนสุขำภิบำลอำหำรในปจจุบันและอนำคตตลอดจนซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะท ำให้อำหำรต่ำงๆ มีควำมสะอำดและปลอดภัย ผู้บริโภคได้บริโภคอำหำรที่สะอำดถูกหลัก
สุขำภิบำลอำหำร ปรำศจำกสำรปนเปื้อน  โดยไดเชิญวิทยำกรผูมีควำมเชี่ยวชำญ จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงรำย 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 เพ่ือใหผูประกอบกำรรำนอำหำรมีควำมรู้ในเรื่องสุขำภิบำลอำหำรใหไดรับขอมูลขำวสำรที่มี

ประสิทธิภำพสำมำรถแสดงถึงสภำวะกำรทำงสุขำภิบำลอำหำรได้ 
6.2 เพ่ือใหผู ประกอบกำรร ำนอำหำร ไดตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมสะอำดในกำรปรุง             

เพ่ือให้อำหำรมีควำมปลอดภัย   
           6.3 เพ่ือตองกำร ยกระดับมำตรฐำนของผูประกอบกำรใหมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น สอดคลองกับนโยบำยของ
รัฐบำลที่เน้นเรื่องอำหำร ปลอดภัย   
 

7. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียรำยทุกร้ำน  เข้ำรับอบรมให้ควำมรู้เรื่องสุขำภิบำล

อำหำรแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
 

8. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
8.1 ผู้ประกอบกำรรำนอำหำรมีควำมรู้ในเรื่องสุขำภิบำลอำหำร  ไดรับขอมูลขำวสำรที่มีประสิทธิภำพ

สำมำรถแสดงถึงสภำวะกำรทำงสุขำภิบำลอำหำรได้ 
8.2 ผู้ประกอบกำรรำนอำหำร  ไดตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมสะอำดในกำรปรุง เพ่ือให้อำหำร          

มีควำมปลอดภัย   
8.3 มีกำรยกระดับมำตรฐำนของผูประกอบกำรร้ำนค้ำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยใหมีคุณภำพยิ่งขึ้น

สอดคลองกับนโยบำยของรัฐบำลที่เนนเรื่องอำหำรปลอดภัย   
 

9. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกร้ำน 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 ผู้ประกอบกำรรำนอำหำรมีควำมรู้ในเรื่องสุขำภิบำลอำหำร ไดรับขอมูลขำวสำรที่มีประสิทธิภำพ

สำมำรถแสดงถึงสภำวะกำรทำงสุขำภิบำลอำหำรได้ 
10.2 ผู้ประกอบกำรรำนอำหำร  ไดตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมสะอำดในกำรปรุงเพ่ือให้อำหำร          

มีควำมปลอดภัย   
 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมำณ ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียรำย ทุกร้ำน 
เชิงคุณภำพ ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียรำยทุกร้ำนเข้ำรับอบรมให้

ควำมรู้เรื่องสุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
 

เชิงเวลำ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563  
เชิงค่ำใช้จ่ำย 1.ค่ำป้ำยไวนิล 

2.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
3.ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

400 บำท 
4,000 บำท 
2,000 บำท 

รวมทั้งสิ้น 6,400 บาท 
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12. การติดตามและประเมินผล 
แบบสอบถำม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       239 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนำห้องปฏิบัติงำน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรสร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  4.5  พัฒนำอำชีพ  ต่อยอดอำชีพประชำกรวัยแรงงำน  กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และผู้สูงอำยุ 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  4.1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรชุมชน  สังคม  ด้ำนวิ ชำกำร วิชำชีพ                 
และกำรทะนุบ ำรุงชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 

 พันธกิจที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำร  วิชำชีพ  สู่ชุมชน            
พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ  ด้ำนอำชีวศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชนมีหน้ำที่หลักในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับประชำชน
ผู้สนใจในท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพเน้นกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับครอบครัว สร้ำงชุมชนเข้มแข็ง  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรให้ควำมรู้แก่ชุมชน
โดยกำรเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมวิชำชีพ เพ่ือให้กำรบริกำรชุมชนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นจะต้องมีศูนย์กำรเรียนรู้
และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยภำยในวิทยำลัยเพ่ือที่ประชำชนและนักเรียนนักศึกษำสำมำรถเข้ำมำศึกษำหำควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพได้     
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำงำนกำรให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม   จ ำนวน  200 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
  2. ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 โต๊ะและเก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์     1  ชุด 10,000 10,000 
2 เครื่องปริ้นเตอร์    1  เครื่อง 10,000 10,000 
3 ตู้เอกสำร   1  ชุด 9,500 9,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  29,500 29,500 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำร  จ ำนวน  200  คน  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผลกำรประเมินจำกสถิติในกำรใช้งำน 
   2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถำม  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
 

2. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรและคุณภำพ  เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรรักษำควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำเครื่องมือ  อุปกรณ์สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก  
 ธรรมำภิบำล   
  เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2.2  เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัย 
 อำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม  
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562)  
       พันธกิจที่  3 เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณพัฒนำบุคลำกร       
 และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ    นำยเตชะตำธรรม  เตชะตำมี   หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ        ห้องประชำสัมพันธ์      
 

5.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยงำนประชำสัมพันธ์   มีภำระงำนกำรประชำสัมพันธ์ และมีบทบำทส ำคัญในกำรเผยแพร่ ข้อมูล 
ข่ำวสำร ควำมก้ำวหน้ำตลอดจนผลงำนต่ำง ๆ ของวิทยำลัย ให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  ของวิทยำลัยฯ         
และหน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบรวมถึงกำรบันทึกภำพกิจกรรมต่ำง ๆ  ของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์แก่สำยตำของบุคคลทั้งภำยในและภำยนอก รวมถึงบุคคลทั่วไป 

ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในกำรด ำเนินงำนทั้งสิ้น  แต่ในขณะนี้พบว่ำ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำร
บริหำรงำนมีใช้อยู่บำงรำยกำรยังไม่เคยจัดซื้อ และที่มีอยู่ อำทิเช่น กล้องบันทึกภำพ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีกำรใช้งำน
เสื่อมคุณภำพ บำงรำยกำรเสื่อมสภำพ ช ำรุด ไม่สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนประสิทธิภำพ ทันกำร เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลำกรและหน่วยงำน  
จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์มำเพ่ือรองรับกำรบริกำรงำนหนังสือรำชกำรดังกล่ำว 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำภำพลักษณ์ของหน่วยงำน  งำนประชำสัมพันธ์   ให้เหมำะสมกับภำวะปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 3.  เพ่ือจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1.  มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยใน 
  7.1.2.  มีกำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ 
  7.1.3.  ลดปริมำณเอกสำรที่ไม่จ ำเป็น 
  7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1  มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่  และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
  7.2.2. ท ำให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่  เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล จ ำนวน  1  ชุด  62,900 
2 เครื่องพิมพ์เอกสำร แบบ InkJet 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,900 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 หน่วยงำนเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจำกมีระบบกำรจัดกำรที่ดี 
 10.2 ได้อุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10.3 ใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 จำกผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน 
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๑. ชื่อโครงการ  ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนำห้องประชำสัมพันธ์  เป็นห้องเกียรติยศ ในกำรเก็บรวบรวม        
   โล่รำงวัล ผลงำน – รำงวัลของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียนนักศึกษำ 

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 - 2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชน อยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557 - 2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ ระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ในระบบ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร บริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
เชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร / หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  อำคำร ๒  ห้องประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประชำสัมพันธ์ มีควำมประสงค์ที่จะปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชำสัมพันธ์ เนื่องจำกห้อง

ประชำสัมพันธ์ปัจจุบัน  บริเวณก ำแพงด้ำนหลังผนังห้อง   มีกำรรั่วซึมของท่อน้ ำ จำกชั้น ๒  ของตึก                 
ซึ่งในเบื้องต้นได้ติดต่อให้ งำนอำคำร สถำนที่ เข้ำดูแล้ว พบว่ำ มีปัญหำจำกท่อน้ ำของห้องน้ ำในก ำแพง           
เกิดกำรรั่วซึม มีผลท ำให้ น้ ำจึงรั่วซึมออกมำทำงก ำแพง  และท ำให้สีของผนังเกิดกำรลอกออกมำ รวมทั้งงำน
ประชำสัมพันธ์ ถือว่ำเป็นปรำกำรด่ำนแรกส ำหรับผู้ที่มีติดต่อภำยในสถำนศึกษำ รวมถึงมีบทบำทส ำคัญในกำร
เผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมก้ำวหน้ำตลอดจนผลงำนต่ำง ๆ ของวิทยำลัย ให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 
ของวิทยำลัยฯ และหน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบ อีกทั้งยังมีหน้ำที่ในกำรเก็บ ผลงำน  –  โล่ รำงวัลของ
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียนนักศึกษำ  

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นข้อมูลส ำหรับผู้ที่มำเยือนในยังสถำนศึกษำ และเป็นกำรปรับปรุงห้องให้สวยงำม ทำงงำน
ประชำสัมพันธ์จึงมีโครงกำรที่จะปรับซ่อมแซม และพัฒนำห้องประชำสัมพันธ์  เป็นห้องเกียรติยศ ในกำรเก็บ
รวบรวม โล่รำงวัลผลงำน – รำงวัลของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียนนักศึกษำต่อไป 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนำห้องประชำสัมพันธ์ ให้ทันสมัย มีควำมสวยงำมเหมำะสมกับสถำนศึกษำแห่งคุณภำพ 
 ๒. เพ่ือเป็นสถำนที่ส ำหรับกำรเก็บรักษำ และรวบรวม ผลงำน–  โล่ รำงวัล ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน
นักศึกษำ ของสถำนศึกษำ 

๓. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีส ำหรับห้องส ำนักงำนในสถำนศึกษำ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ห้องประชำสัมพันธ์ ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ  จ ำนวน ๑  ห้อง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ห้องประชำสัมพันธ์ มีสภำพที่ดี น่ำเรียน  เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 กระจกตู้โชว์ 6,300 -. 
2 ไม้อัด 30,000 -. 
3 ไม้โครงสร้ำง 18,000 -. 
4 ไม้ค้ิว 7,000 -. 
5 อุปกรณ์ซ่อมแซม 36,850 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,150 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีห้องประชำสัมพันธ์ และได้รับกำรพัฒนำให้เป็นที่เหมำะสม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
ประเมินจำกห้องประชำสัมพันธ์  ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำเสร็จสิ้น 
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1. ชื่อโครงการ วิทยุสื่อสำรเฉพำะกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  6.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  2เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 เพ่ือพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 

2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่  3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกร และระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงำนรับผิดชอบ   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

  3.2 ผู้รับผิดชอบ    งำนอำคำรสถำนที ่
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 

5.  หลักการและเหตุผล 
 กำรติดต่อสื่อสำรในหน่วยงำนขนำดใหญ่นั้นมีควำมส ำคัญมำก  และนับว่ำเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของกำร
ป้องกันดูแลควำมปลอดภัยภำยในขององค์กร หรือกำรประสำนเพ่ือขอควำมรวมมือในกำรท ำงำน ทั้งนี้เพ่ือให้
สะดวก และรวดเร็วขณะปฏิบัติงำนจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรใช้วิทยุเพ่ือติดต่อสื่อสำรถึงกัน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กำรติดต่อสื่อสำรเกิดควำมสะดวก  และรวดเร็วขณะปฏิบัติหน้ำที่ 

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีวิทยุสื่อสำรเพียงพอต่อบุคลำกรประจ ำฝ่ำยงำนอำคำรสถำนที่ จ ำนวน 11 เครื่อง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กำรติดต่อสื่อสำรรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภำพ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง     
2. เสนอข้ออนุมัติด ำเนินตำมโครงกำร     
3. ด ำเนินตำมโครงกำร     
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน     

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 วิทยุสื่อสำรเฉพำะกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ (พร้อมอุปกรณ์) 11 ตัว 2,000 22,000 
รวม 22,000 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีวิทยุสื่อสำรเพียงพอต่อบุคลำกรฝ่ำยงำนอำคำรสถำนที่ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 กำรประสำน ติดต่อ เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 1/2562 
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1. ชื่อโครงการ  โครงกำรประกันภัยรถยนต์  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก      
ธรรมำภิบำล        
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   

3. ผู้รับผิดชอบ งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพย์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกปัจจุบันวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นวิทยำลัยขนำดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษำ 
ประมำณ 4,000 คน รวมทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประมำณ 150 คน ซึ่งในกำรด ำเนินงำนของวิทยำลัย จ ำเป็น
ที่จะต้องใช้พำหนะในกำรด ำเนินงำน ในส่วนต่ำงๆ อำทิ เดินทำงไปรำชกำร ศึกษำดูงำนของ นักเรียน/นักศึกษำ 
เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมที่พำหนะด ำเนินกำรนั้น มีควำมเสี่ยงในเรื่อง อุบัติเหตุทำงจรำจรอำจจะเกิดขึ้นจำก          
ตัวพำหนะเอง หรือผู้ขับรถ ซึ่งไม่ว่ำทำงไหนก็เกิดควำมเสียหำยต่อ สินทรัพย์และทรัพย์สินทั้งนั้น  ดังนั้นเพ่ือให้
นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง รวมถึงผู้ใช้รถของวิทยำลัย ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์
ประกันภัยที่ให้บริกำรในด้ำนของควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงหลำกหลำยบริษัท เพ่ือลดกำรสูญเสียสินทรัพย์ 
รวมถึงประกันชีวิตด้วย  
 ดังนั้นงำนพัสดุฝ่ำยบริหำรทรัพย์ จึงเห็นควรว่ำควรจะท ำประกันรถยนต์ เพ่ือลดควำมเสียหำยต่อ
สินทรัพย์และทรัพย์สิน รวมทั้งสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ของเชียงรำย สอศ. 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียสินทรัพย์และทรัพย์สินจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ ำนวน 3 คัน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (ISUZU D-MAX) ทะเบียน กน-12 13,000 .- 
2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (TOYOTA COMMUTER) ทะเบียน นข-7667 25,100 .- 
3 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (TOYOTA COMMUTER) ทะเบียน นข-5859 22,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,100 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  จ ำนวน 3 คัน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงร้อยละ 60 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
จำกแบบสอบถำม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์
 และยั่งยืน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกร     
 และ ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำย             
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย                  
ในกำรบริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดี
ยิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้ครู  บุคลำกร  นักเรียน  นักศึกษำ  และชุมชน ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็ว

และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่ำงเป็นขั้นตอนและ

มีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน 4 รำยกำร 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ยิ่งขึ้น 
  2.  มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 ชุด 40,000 .- 
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction 15,000 .- 
3. โต๊ะท ำงำน 8,000 .- 
4. เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว 2,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. มีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จ ำนวน 4 รำยกำร  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่ เอ้ือให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ยิ่งขึ้น 
  2. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำม
  หลักธรรมำภิบำล 
 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 ในระดับสำกล 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนวำงแผนและงบประมำณ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องวำงแผนและงบประมำณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงำนวำงแผนและงบประมำณ  มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำ
และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีตำมนโยบำยและภำรกิจของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  รวมทั้งตรวจสอบ และควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ  โดยจะต้องจัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ให้มี
เป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ำยต่อกำรตรวจสอบย้อนหลัง และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด และก่อให้เกิดผลดีต่อสถำนศึกษำต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำงำนวำงแผนและงบประมำณให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 2.  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรท ำงำนให้มีควำมต่อเนื่องของงำน 
 3.  เพ่ือจัดเก็บเอกสำรให้มีเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
  2. เก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 1 ตัว 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  งำนวำงแผนและงบประมำณมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกขึ้น 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40,000 .- 
2 เก้ำอ้ีส ำนักงำน 3,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
  2. เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนำน 1 ตัว 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  งำนวำงแผนและงบประมำณมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินโครงกำร 
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1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและห้องปฏิบัติกำรปี 2563 
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบ      งำนอำคำรสถำนที ่
 ๒.๓ สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 ในพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  มีอำคำรเรียนจ ำนวน ๙ หลัง และอำคำรเอนกประสงค์
อีก 4 หลัง มีห้องเรียน ห้องปฎิบัติกำรที่ใช้รองรับกำรเรียน  กำรสอนของนักเรียน นักศึกษำประมำณ  ๒,๘๐๐  
คน  จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องคอยดูแลรักษำสภำพให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน ตลอดปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรใช้อำคำรเรียนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีห้องเรียนเฉพำะทำง  
ตำมมำตรฐำน ของ สอศ.  และเพียงพอต่อควำมต้องกำรเพ่ือรองรับกับจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
 

๕.  เป้าหมาย  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนจ ำนวน  ๙  หลัง  อำคำรเอนกประสงค์อ่ืนๆ ๔  หลัง 
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รักษำคุณภำพของอำคำรเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
 

๖.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ
 มำตรฐำน 

 กลยุทธ์ที่  ๖   พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 

          ๖.๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
           มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดแรงจูงใจและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำง 

๖.๓ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
            องค์ประกอบที่ ๒ ด้ำนอำคำรสถำนท ี
 6.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
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๗. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

 

๘.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

๑ บันไดยกไฮดรอริก  แนวตั้งน้ ำหนักเบำยกสูง ๗  เมตร  ๑  เครื่อง   ๘๕,๐๐๐      ๘๕,๐๐๐ 
2 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทั่วไป    ๙๙๐,๐๐๐    ๙๙๐,๐๐๐ 
3 ครุภัณฑ์เครื่องมืองำนช่ำง        ๕๐,๐๐๐      ๕๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑25,๐๐๐ ๑,๑25,๐๐๐ 
 

๙. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษำทุกประเภทวิชำมีอำคำรเรียนที่อยู่ในสภำพกำรใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 ๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 สถำนศึกษำมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำรมีคุณภำพจ ำนวน 9 หลัง 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 อำคำรสถำนที่มีมำตรฐำนอำชีวศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
๑.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง            
๒.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร            
๓.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร            
๔.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน            



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       255 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๑. ชื่อโครงการ  พัฒนำห้องส ำนักงำนอำคำรสถำนที่ 
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบ      งำนอำคำรสถำนที ่
 ๒.๓ สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนอำคำรสถำนที่มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสถำนศึกษำด้ำนอำคำรสถำนที่  
ประกอบด้วยอำคำรเรียน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  แหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ และมีหน้ำที่สนับสนุนในเรื่อง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในทุกๆด้ำนเกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนสอนในทุกประเภทวิชำ 
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรงำนอำคำรสถำนที่ให้เป็นไปตำมนโยบำยของสถำนศึกษำในทุกมิติ  อย่ำง
เป็นปัจจุบัน 
 

๕.  เป้าหมาย  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 จัดท ำส ำนักงำนและพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับอำคำรสถำนที่จ ำนวน  1  แห่ง  บริเวณพ้ืนที่
ด้ำนล่ำงอำคำรวิทยบริกำรหลังใหม่ 
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษำมีพึงพอใจในกำรใช้พื้นที่และแหล่งกำรเรียนรู้ทุกส่วนในสถำนศึกษำ 
 

๖.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ
 มำตรฐำน 

 กลยุทธ์ที่  ๖   พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 

          ๖.๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
            มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดแรงจูงใจและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
            ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำง 

๖.๓ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ ๒ ด้ำนอำคำรสถำนที ่
 6.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
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๗. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน
 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
๑.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง            
๒.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร            
๓.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร            
๔.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน            
 

๘.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

๑ ตู้ชั้นลอยประตูบำนเลื่อนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่ำง ๑  ตู้    ๕,๐๐๐       ๕,๐๐๐ 
๒ โต๊ะปฏิบัติงำนช่ำงทั่วไปพร้อมอุปกรณ์จับยึด ๑  ชุด     ๘,๐๐๐        ๘,๐๐๐ 
๓ เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำคุณภำพสูง   ๑  ชุด   ๔๐,๐๐๐      ๔๐,๐๐๐ 
๔ ปั้มลมโรตำรี  ควำมจุ  80  ลิตร ๑  เครื่อง   ๑๒,๐๐๐      ๑๒,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      ๖๕,๐๐๐ 
 

๙. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษำแผนกวิชำวิจิตรศิลป์ทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมำกขึ้น  
กว่ำเดิม  ๔๐% 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 ๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  มีส ำนักงำนและพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับอำคำรสถำนที่จ ำนวน  1   แห่ง 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
   ควำมพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษำ   
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๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำ 
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบ      งำนอำคำรสถำนที ่
 ๒.๓ สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่ใช้สอยส ำหรับเป็นซุ้มอ่ำนหนังสือและท ำกำรบ้ำนของนักเรียนมีจ ำนวนจ ำกัดและไม่เพียงพอต่อ         
กำรใช้งำน และในส่วนของกำรจัดภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งเคลื่อนย้ำย
ต ำแหน่งอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือควำมสวยงำมและสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมน่ำอยู่รื่นรมย์ 
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรใช้พ้ืนที่ในกำรจัดท ำที่นั่งพักผ่อนอ่ำนหนังสือระหว่ำงรอกำรเข้ำเรียนของนักเรียน  
นักศึกษำในระหว่ำงวัน 
 

๕.  เป้าหมาย  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
           เพ่ิมพ้ืนทีแ่หล่งภูมิทัศน์เพื่อพักผ่อนทำงสำยตำในบริเวณสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 ที่ 
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           นักเรียนนักศึกษำมีพ้ืนที่อ่ำนหนังสือ  นั่งพักผ่อนและท ำกำรบ้ำนเพิ่มข้ึน 
 

๖.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ
 มำตรฐำน 

 กลยุทธ์ที่  ๖   พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 

          ๖.๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
            มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดแรงจูงใจและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซี่ยน   
           ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำง 

๖.๓ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
            องค์ประกอบที่ ๒ ด้ำนอำคำรสถำนที ่
 6.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
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๗. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน
 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
๑.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง            
๒.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร            
๓.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร            
๔.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน            
 

๘.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

๑ วัสดุในกำรก่อสร้ำงตกแต่งภูมิทัศน์ทั่วไป    ๑  ชุด ๕๕,๕๐๐      ๕๕,๕๐๐ 
๒ ถังขยะแบบมีล้อเลื่อน  ๑๐   ถัง     ๑,๘๐๐      ๑๘,๐๐๐ 
๓ ไม้ดอกไม้ประดับ คละชนิด    ๒  ชุด     ๖,๐๐๐      ๑๒,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๘๕,๕๐๐ 
 

๙. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษำทุกคนมีพ้ืนที่ในกำรอ่ำนหนังสือและท ำกำรบ้ำนเพ่ิมมำกขึ้น  กว่ำเดิม  ๔๐% 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 ๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 มีพ้ืนที่พักผ่อนทำงสำยตำในบริเวณสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 ที่ 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  นักศึกษำมีแหล่งกำรเรียนและซุ้มอ่ำนหนังสือ สนับสนุนกำรเรียนรู้รอบด้ำน 
                   มำกขึ้นกว่ำเดิม  ๔๐ % 
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1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1.  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร และจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม  
  

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้วิทยำลัยมีเครื่องปรับอำกำศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำรประมำณ 150  เครื่อง 

ซึ่งส่งผลให้ค่ำสำธำรณูปโภคของวิทยำลัยฯ เพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือเป็นกำรประหยัดงบประมำณและสนองนโยบำย
มำตรกำรประหยัดพลังงำนภำครัฐให้ลดกำรใช้พลังงำนลงร้อยละ 10 โดยกำรก ำหน ดเวลำเปิด-ปิด
เครื่องปรับอำกำศ และปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 25 องศำเซลเซียส รวมถึงกำรล้ำงเครื่องปรับอำกำศเป็น
ประจ ำทุก 6 เดือน หรืออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือเป็นกำรบ ำรุงรักษำ และล้ำง
เครื่องปรับอำกำศ       
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือนกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ       
 2.  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ     
  3.  เพ่ือให้เครื่องปรับอำกำศมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน     

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

    เครื่องปรับอำกำศจ ำนวน 150 เครื่อง ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    เครื่องปรับอำกำศในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอยู่ในสภำพที่ดีทุกเครื่อง 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 บ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 150 เครื่อง 550 82,500 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,500 

(แปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ และประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ อีกทั้ง
เครื่องปรับอำกำศมีสภำพกำรใช้งำนที่ดีตลอดเวลำ      

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 เครื่องปรับอำกำศในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอยู่ในสภำพที่ดีทุกเครื่อง   

 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต ์อำคำรเรียน  6 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร และจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยอำคำรเรียน 6 เป็นอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร จ ำนวน 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมำณ 2,400 

ตำรำงเมตร และเป็นอำคำรที่มีลิฟต์ขนำดน้ ำหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม ส ำหรับ 11 คน จ ำนวน 1 ตัว เพ่ือรับส่ง
บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำที่ใช้งำนในอำคำรดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ            
ทั้งในด้ำนปรับระดับชั้นให้ตรงตำมต ำแหน่งอยู่เสมอ ซึ่งท ำงำนด้วยระบบ GPS-III จึงจ ำเป็นต้องดูแลรักษำระบบ
กำรท ำงำนเบรค ระบบไฟฟ้ำทั้งหมด ระบบหยอดน้ ำมัน หรืออัดไขจำรบี กำรท ำควำมสะอำดห้องเครื่อง ลิฟต์           
และเพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ จึงได้จัดท ำโครงกำรดูแลบ ำรุงรักษำลิฟตข์ึ้น    

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนลิฟท ์      
  2. เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ        

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 6  จ ำนวน 1 ตัว      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ลิฟท์ในอำคำรเรียน 6 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง              
2.  เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 6 1 เครื่อง 68,480 68,480 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,480 

(หกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ      
  2. ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ         
  3. ลิฟท์มีสภำพกำรใช้งำนที่ดีตลอดเวลำ        

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ลิฟท์ในอำคำรเรียน 6 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ   

 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต ์อำคำรเรียน  8 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร และจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยอำคำรเรียน 8 เป็นอำคำรปฏิบัติกำรและหอพัก จ ำนวน 7 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมำณ 3,500 

ตำรำงเมตร เป็นอำคำรที่มีลิฟท์ขนำดน้ ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จ ำนวน 2 ตัว และมีลิฟท์ขนำดน้ ำหนัก
บรรทุก 800 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ตัว เพ่ือรับส่งบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำและบุคคลทั่วไปที่ใช้งำนในอำคำร
ดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ จึงจ ำเป็นต้องดูแลรักษำระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ                
ของลิฟท์ให้อยู่ในสภำพดี พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ จึงได้จัดท ำโครงกำรดูแลบ ำรุงรักษำลิฟท์ข้ึน   

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนลิฟท์      
  2. เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ        

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 8  จ ำนวน  3  ตัว      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ลิฟท์ในอำคำรเรียน 8  ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 1.  ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             

2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 8 เฉพำะค่ำแรง
ดูแลรักษำ ไม่รวมอะไหล่ 

3 เครื่อง 40,000 120,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ      
  2. ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ         
  3. ลิฟท์มีสภำพกำรใช้งำนที่ดีตลอดเวลำ        

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ลิฟท์ในอำคำรเรียน 8 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ   

 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  กำรให้บริกำรห้องน้ ำ-ห้องส้วม 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำอำคำรที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มีอำคำรเรียนทั้งหมด 9 หลัง และมีคนงำน แม่บ้ำน จ ำนวน 7 คน 

นักเรียน-นักศึกษำประมำณ 3,500 คน มีห้องน้ ำ-ห้องส้วม ประจ ำอำคำรทุกหลัง จำกจ ำนวนอำคำร คนงำน 
แม่บ้ำน นักเรียน-นักศึกษำและปริมำณห้องน้ ำ-ห้องส้วม ท ำให้วิทยำลัยฯ ประสบปัญหำขำดกำรดูแลบ ำรุงรักษำ
ห้องน้ ำไม่ทั่วถึงในกำรท ำควำมสะอำด และเพ่ือให้ห้องน้ ำ-ห้องส้วม อยู่ในสภำพพร้อมใช้กำรได้ตลอดเวลำ อีกทั้ง
อำคำรเรียน 8 เป็นอำคำรโรงแรม พร้อมเปิดบริกำรรับนักท่องเที่ยว และแขกที่จะมำใช้บริกำร เป็นสิ่งส ำคัญที่
เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยของนักเรียน-นักศึกษำ  และบุคลำกรของวิทยำลัยฯ จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญญำดังกล่ำว   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ห้องน้ ำ-ห้องส้วม ประจ ำอำคำรทุกอำคำรเรียน 1-8 อยู่ในสภำพสะอำด และพร้อมใช้งำน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8  จ ำนวน 92 ห้อง     
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8 จ ำนวน 92 ห้อง อยู่ในสภำพสะอำด และพร้อมใช้งำน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             

1. 3.  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ-ห้องส้วม  11  เดือน 36,000 396,000 
 ในอำคำรเรียน 1-8 จ ำนวน 92 ห้อง    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,000 
(สามแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8  จ ำนวน 92 ห้อง    
           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8  จ ำนวน 92 ห้อง และพร้อมใช้งำน  
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  : กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ 
  มำตรฐำน 
  กลยุทธ์ที่ 9  : สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อกำรอำชีวศึกษำ 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1.1: พัฒนำหลักสูตรวิชำชีพประเภทวิชำอุตสำหกรรมบริกำรและภำพแวดล้อม   
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 :  ส่งเสริมนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร งบประมำณ พัฒนำบุคลำกรและระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ นำงสุพัตรำ  พรหมพิชัย 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยระบบงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นงำนหนึ่งที่
ต้องให้บริกำร เกี่ยวกับงำนวิจัยฯ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับวิทยำลัยฯ และชุมชน 
เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และงำนพัฒนำนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ                                                    
ทั้งระดับหน่วย ระดับภำค รวมไปถึงระดับชำติ ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ                   
เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำรบริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ ครู บุคลำกร 
นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ และชุมชน ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนวิจัยฯ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่ำงเป็นขั้นตอนและ
มีระบบแบบแผน 
  3. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ด ำเนิน
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลำกร วิทยำลัยอำชีวศึกษำทุกคน 
   2. นักเรียนนักศึกษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกคน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. วิทยำลัยฯ ได้มีห้องผลงำนกำรวิจัย ที่มีคุณภำพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวก 
  รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  2. มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องพิมพ์ส ำนักงำน Brother รุ่น MFC-T4500DW 30,000 .- 
2 เครื่องสแกนเนอร์ Brother ADS-2100 20,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลำกร วิทยำลัยอำชีวศึกษำทุกคน 
   2. นักเรียนนักศึกษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกคน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยำลัยฯ ได้มีห้องผลงำนกำรวิจัย ที่มีคุณภำพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวก  
 รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  2. มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินกำรน ำเสนอและกำรเผยแพร่ผลงำน 
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อจอ LED Full Color Outdoor Display P10 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งส ำหรับงำน
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยำลัย ฯ 

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชน อยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียน กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำล  
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ในระบบ บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำร บริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
เชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งำนประชำสัมพันธ์ มีบทบำทส ำคัญในกำรเผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมก้ำวหน้ำตลอดจนผลงำน
ต่ำง ๆ ของวิทยำลัย ให้บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยฯ และหน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์ของวิทยำลัย  เป็นแบบต่อเนื่องทันเหตุกำรณ์และมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
ท ำงำนและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  เกิดประโยชน์ต่อระบบบริหำรงำนบุคลำกร  นักเรียนนักศึกษำ   
ผู้ปกครอง และหน่วยงำนภำยนอก 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จัดซื้อจอ LED Full Color Outdoor Display P10       จ ำนวน  1  ชุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กำรเผยแพร่  ข่ำวสำร  ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ทุกกลุ่มทั้งในและนอกวิทยำลัย 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. จัดซื้อจอ LED Full Color Outdoor Display P10 จ ำนวน  1  ชุด 300,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จัดซื้อจอ LED Full Color Outdoor Display P10 จ ำนวน  1  ชุด  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  กำรแพร่  ข่ำวสำร  ประชำสัมพันธ์  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยำลัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  จำกกำรสัมภำษณ์ 
11.2  ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
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1.ชื่อโครงการ ติดตั้งผนังกั้นพื้นท่ีเป็นห้องพักอำคำรโรงแรม บริเวณอำคำร 7 ชั้น 3 และชั้น 4 
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ๒.1 ผู้รับผิดชอบ   งำนอำคำรสถำนที ่
 ๒.2 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 ในพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  มีอำคำรเรียนจ ำนวน  ๙  หลัง และอำคำร
เอนกประสงค์อีก  ๔  หลัง มีห้องเรียน  ห้องปฎิบัติกำรที่ใช้รองรับกำรเรียน  กำรสอน  ของนักเรียน  นักศึกษำ        
จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องคอยดูแลรักษำสภำพให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบันตลอดปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรใช้อำคำรเรียนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีห้องเรียนเฉพำะทำง 
ตำมมำตรฐำน ของ สอศ.  และเพียงพอต่อควำมต้องกำรเพ่ือรองรับกับจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
 

๕.  เป้าหมาย  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ติดตั้งผนังกั้นพื้นท่ีเป็นห้องพักอำคำรโรงแรม บริเวณอำคำร 7 ชั้น 3 และชั้น 4  
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รักษำคุณภำพของอำคำรเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
 

๖.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ
 มำตรฐำน 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ  

          ๖.๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
            มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดแรงจูงใจและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
            ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำง 
 6.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
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๗. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

๘.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 

๑ ติดตั้งผนังกั้นพื้นท่ีเป็นห้องพักอำคำรโรงแรม บริเวณอำคำร 7 ชั้น 3 และชั้น 4 26,830 -. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,830 -. 

 

๙. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษำทุกประเภทวิชำมีอำคำรเรียนที่อยู่ในสภำพกำรใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 ๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 สถำนศึกษำมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำรมีคุณภำพจ ำนวน 9 หลัง 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 อำคำรสถำนที่มีมำตรฐำนอำชีวศึกษำ 
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1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห้องประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำระบบเครือข่ำยของ

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
 เชียงรำย 
 2.4   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 2.5  พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
     พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 ในระดับสำกล 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้อง

ให้บริกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ ในรูปแบบบริกำรสำธำรณะ อันจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
วิทยำลัยฯ และชุมชน เป็นงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกันคุณภำพต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ ตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกำร
บริกำรและเผยแพร่ผลงำนแก่ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน  ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดียิ่งขึ้น   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลำกร  ได้รับกำรบริกำรด้วยควำมสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร งำนประกันคุณภำพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วน ได้อย่ำง

เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงำม สะอำด 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ผ้ำม่ำน 2 ชิ้น จ ำนวน 9 ชุด 47,394 .- 
   - ขนำด 3.20 x 2.10 m. = 2 ชุด   
   - ขนำด 1.90 x 2.31 m. = 2 ชุด   
   - ขนำด 1.90 x 1.18 m. = 2 ชุด   
   - ขนำด 1.90 x 2.31 m. = 2 ชุด   
   - ขนำด 0.52 x 1.60 m. = 1 ชุด   
   - ขนำด 0.35 x 0.73 m. = 2 ชุด   
2. ค่ำจ้ำงเหมำปูพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 113,160 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,554 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงำม สะอำด 
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อห้องประกันคุณภำพ  และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน        
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตภัณฑ์และพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ         
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิตัล 
กลยุทธ์ที่ 5.1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ        

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพของบริหำรจัดกำร   
กลยุทธ์ที่  6 พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี    

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
  ประเด็นที่ 5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย       
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสื่อกำรเรียนกำรสอน ขำดแคลนอุปกรณ์เครื่องเสียงซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพ            
ในกำรด ำเนินงำนหลำยด้ำน ด้วยปริมำณงำนที่มำก และซ้อนกันติดต่อกัน ท ำให้อุปกรณ์งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
ขำดกำรบ ำรุงดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นเหตุให้อุปกรณ์เกิดกำรช ำรุดเสียหำย และไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนแผนก
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนจึงได้จัดท ำโครงกำรสอนจึงได้จัดท ำโครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง เพ่ือให้เพียงพอต่อ
ปริมำณอย่ำงเหมำะสม 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ไว้ส ำหรับใช้ในงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน     
 2. เพ่ือให้สำมำรถรองรับงำนได้ในปริมำณมำกอย่ำงมีประสิทธิภำพ     
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ระบบเสียงในหอประชุมอำคำร 7  จ ำนวน 1 ชุด 
  2. ตู้ล ำโพงส ำหรับใช้กลำงแจ้ง   จ ำนวน 1 ชุด 
  3. ชุดเครื่องเสียงสนำมบำส   จ ำนวน 1 ชุด    
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนมีอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อปริมำณงำน      
  2.  บุคลำกรในงำนสื่อกำรเรียนกำรสอนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ระบบเสียงในหอประชุมอำคำร 7 จ ำนวน 1 ชุด 89,950.00 .- 
2 ตู้ล ำโพงส ำหรับใช้กลำงแจ้ง จ ำนวน 1 ชุด 25,000.00 .- 
3 ชุดเครื่องเสียงสนำมบำส จ ำนวน 1 ชุด 193,000.00 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 307,950.00 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ระบบเสียงในหอประชุมอำคำร 7 จ ำนวน 1 ชุด       
   2.  ตู้ล ำโพงส ำหรับใช้กลำงแจ้ง       
  3.  ชุดเครื่องเสียงสนำมบำส จ ำนวน 1 ชุด   
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนมีอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อปริมำณงำน   
  2.  บุคลำกรในงำนสื่อกำรเรียนกำรสอนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1. ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของสื่อกำรเรียนกำรสอน 
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1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนำห้องเรียนทฤษฎี อำคำร ๑ และอำคำร ๙    
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำน มีควำมเป็นเลิศ  
ทำงวิชำชีพ  
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน  
เสริมสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร       

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพของบริหำรจัดกำร   
 กลยุทธ์ที่  6 พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี    

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
ประเด็นที ่5.1 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรือฟำร์ม  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ ๒. ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
ในระดับสำกล       

3. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยวิชำกำร    
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   อำคำร ๑ และอำคำร ๙ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ำยวิชำกำร เป็นฝ่ำยที่รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญำตรี ซึ่ง
อำคำร ๑ และอำคำร ๔ เป็นอำคำรส ำนักงำน และอำคำรส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงมีกำรใช้ห้อง 
ส ำนักงำน และห้องเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และกำรจัดกิจกรรม เพ่ือ
กำรเรียนรู้ ของผู้เรียน ซึ่งห้องส ำนักงำน และห้องเรียนในช่วงกลำงวันมีแสงสว่ำงท ำให้ภำยในห้องมี อำกำศร้อน
มำก ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำน และนักเรียนนักศึกษำไม่มีสมำธิในกำรท ำงำน และกำรเรียน จึ งจ ำเป็นต้องติดตั้งผ้ำม่ำน 
เพ่ือให้สภำพแวดล้อมในห้องเรียนเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรจัดกำร เรียนกำรสอน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนำห้องเรียนให้เหมำสมต่อกำรเรียนกำรสอน  
 ๒. เพ่ือบรรยำกำศท่ีดีในกำรเรียนกำรสอน    
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ห้องวิชำกำร ห้องเรียนแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ จ ำนวน ๑ ห้อง ห้องเรียนแผนกวิชำอำหำรและ 
 โภชนำกำร จ ำนวน ๑ ห้อง  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ห้องส ำนักงำน และห้องเรียนมีสภำพที่ดี น่ำเรียน เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอนที่มี 
 ประสิทธิภำพ  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ผ้ำม่ำน พร้อมติดตั้ง ห้องวิชำกำร ๑๓,๖๗๖ .- 
2 ผ้ำม่ำน พร้อมติดตั้ง แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ ๑๑,๕๕๖ .- 
3 ผ้ำม่ำน พร้อมติดตั้ง แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร ๑๑,๕๕๖ .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,788 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีห้องส ำนักงำน และห้องเรียนทฤษฎี และได้รับกำรพัฒนำให้เป็นที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
รวมทั้งกำรดูแลรักษำครุภัณฑ์ภำยในห้องเรียน มีควำมปลอดภัย  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
ประเมินจำกห้องส ำนักงำน และห้องเรียนทฤษฎี ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำเสร็จสิ้น  
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๑. ชื่อโครงการ  บ ำรุงรักษำเครื่องกรองน้ ำและอ่ำงล้ำงมือ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบ      งำนอำคำรสถำนที ่
 ๒.๓ สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 สถำนศึกษำมีควำมหมำยอีกนัยหนึ่งคือบ้ำนหลังที่สองส ำหรับนักเรียน นักศึกษำทุกคนที่เข้ำมำศึกษำหำ
ควำมรู้ในสถำนศึกษำ  ดังนั้นกำรสร้ำงสุขอนำมัยที่ดีให้เกิดกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน เกิดควำมพึงพอใจที่ต้องใช้พ้ื นที่
สำธำรณะร่วมกันอย่ำงจ ำกัดจึงเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำมีกำรดูแลรักษำสุขภำพ
โดยรวมของตนเองให้ถูกสุขอนำมัย รวมถึงกำรควบคุมมลพิษด้ำนต่ำงๆ 
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมรื่นรมณ์ในบริเวณสถำนศึกษำแบบยั่งยืน 
 

๕.  เป้าหมาย  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  บ ำรุงรักษำเครื่องกรองน้ ำภำยในวิทยำลัยจ ำนวน 2 เครื่อง และบ ำรุงรักษำอ่ำงล้ำงมือ จ ำนวน 5 ที่ 
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศให้เกิดควำมรื่นรมณ์ในบริเวณสถำนศึกษำแบบ
ยั่งยืน 
 

๖.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ
 มำตรฐำน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำนมีควำมเป็นเลิศ 
          ๖.๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
           มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดแรงจูงใจและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
            ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำง 

๖.๓ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
            องค์ประกอบที่ ๒ ด้ำนอำคำรสถำนที ่
 6.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 ประเด็นที ่5.2 ระบบสำรธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
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๗. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

๘.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

๑ ไส้กรองเครื่องกรองน้ ำดื่ม   ๒  หลัง  ๖,๙๐๐      ๑๓,๘๐๐ 
๒ จัดท ำชุดอ่ำงล้ำงมือแบบ ๔  หลุมพร้อมสุขภัณฑ์    ๑  จุด  ๓๘,๐๐๐      ๓๘,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๕๑,๘๐๐ 
 

๙. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ระบบป้องกันสุขอนำมัยเป็นมำตรฐำนสำธำรณะสุขแห่งชำติ 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 ๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 มีระบบน้ ำดื่มสะอำดจ ำนวน 2 ที่และอ่ำงล้ำงมือ จ ำนวน 5 ที่ 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ระบบน้ ำดื่มสะอำดเป็นมำตรฐำนสำธำรณะสุขแห่งชำติ 
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๑. ชื่อโครงการ  ประตูแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมกำรจรำจรด้ำนหน้ำสถำนศึกษำ 
 

๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 ๒.๒ ผู้รับผิดชอบ      งำนอำคำรสถำนที ่
 ๒.๓ สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
 แผนกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมเป็นสัดส่วนในกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะร่วมกันในสถำนศึกษำ 
จ ำเป็นต้องก ำหนดพ้ืนที่กำรใช้ งำนตำมสภำพจริงที่มีควำมชัดเจน สร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคลำกรทุกคน                
เพ่ือควำมคล่องตัวในกำรใช้งำนและก่อให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด   
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะที่ดีร่วมกันอย่ำงมีระเบียบเรียบร้อย  มีควำมสวยงำมประกอบ 
อำคำรสถำนที ่
 

๕.  เป้าหมาย  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 เพ่ิมพ้ืนที่ติดตั้งประตูเข้ำ-ออกอัตโนมัติแบบกระดกแนวตั้ง  จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่งบริเวณด้ำนหน้ำ 
สถำนศึกษำ 
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 คร-ูอำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่  นักเรียน นักศึกษำทุกคนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดพ้ืนที่สำธำรณะร่วมกัน 
 

๖.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๑  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศำสตร์ที่  ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

 กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนำสถำนศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้ได้มำตรฐำนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ 
          ๖.๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
            มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดแรงจูงใจและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน   
            ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำง 

๖.๓ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
            องค์ประกอบที่ ๒ ด้ำนอำคำรสถำนที ่
 6.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
 ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
 ประเด็นที ่5.2 ระบบสำรธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
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๗. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

๘.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

๑ ประตูแขนกั้นกระดกอัตโนมัติส ำเร็จรูปพร้อมระบบ
ควบคุม  ด้วยรีโมทคอนโทล   ขนำด ๔.๕๐  เมตร 

๑  บำน ๘๐,๐๐๐    ๘๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๘๐,๐๐๐ 
 

๙. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรำยงำนผลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คร-ูอำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่  นักเรียน นักศึกษำทุกคนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดพ้ืนที่สำธำรณะร่วมกัน 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 ๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 เพ่ิมพ้ืนที่รักษำควำมปลอดภัยและกำรจัดระเบียบกำรเข้ำออกจ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  คร-ูอำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่  นักเรียน นักศึกษำทุกคนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดพ้ืนที่สำธำรณะ ร่วมกัน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำเปลี่ยนล่อฟ้ำแรงสูงในวิทยำลัย                                    
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิบัติ/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.2 ระบบสำรธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยล่อฟ้ำแรงสูง  หม้อแปลง  จ ำนวน  4  เครื่อง  ในวิทยำลัยฯถูกใช้งำนเป็นเวลำนำนเริ่มเสื่อมสภำพ  

อำจส่งผลให้กำรจ่ำยระบบไฟฟ้ำในวิทยำลัยมีปัญหำบ่อย ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เปลี่ยนล่อฟ้ำแรงสูงใหม่  ให้อยู่ในสภำพที่ดี เพ่ือควำมปลอดภัย และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ      
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนระบบไฟฟ้ำ      
  2. เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ       
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

    ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเปลี่ยนล่อฟ้ำแรงสูง  เชื่อมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียน 
    ต่ำง ๆ ในวิทยำลัย        

 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           ล่อฟ้ำแรงสูงที่เชื่อมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำง ๆ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้ 
                อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 

 
 
 



                แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       284 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 1.  ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             

2. เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเปลี่ยนล่อฟ้ำแรงสูงที่เชื่อมโยง 8  ตัว 4,000 32,000 
 จำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยัง อำคำรเรียนต่ำง ๆ    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   32,000 
(สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1. เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ      
         2. ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ         
         3. สำยไฟฟ้ำมีสภำพกำรใช้งำนที่ดีตลอดเวลำ        

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      สำยไฟฟ้ำที่เชื่อมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำง ๆ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ใน
สภำพดีตลอดเวลำ   

 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่  3.2  สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  3.3.1  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.2 ระบบสำรธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งำนพัสดุ/ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยในวิทยำลัยฯ มีอำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทั้งหมด 9 อำคำร และมีหม้อแปลงไฟฟ้ำส ำหรับจ่ำย

กระแสไฟฟ้ำในอำคำรทั้งหมด 4 ตัว แต่เนื่องด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ำถูกใช้งำนเป็นเวลำนำนและไม่ได้รับกำร
บ ำรุงรักษำที่ดี ส่งผลให้กำรจ่ำยระบบไฟฟ้ำในวิทยำลัยมีปัญหำบ่อย ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องบ ำรุงรักษำ
หม้อแปลงให้อยู่ในสภำพที่ดี และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนระบบไฟฟ้ำ      
  2. เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ       
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

    ดูแล บ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ  จ ำนวน  4  ตัว       
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 4  ตัว 10,000 40,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   40,000 

(สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1.  เกิดควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำ 
         2.  ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 
         3.  หม้อแปลงไฟฟ้ำมีสภำพกำรใช้งำนที่ดีตลอดเวลำ      

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ   

 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงกำร 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ   
  มำตรฐำน 

กลยุทธ์ที่ ๗ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ ปลูกจิตอำสำ ด้วยกำรบริกำรสังคม 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมทันสมัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี 

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
 2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในระดับ
สำกล 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  
3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  
3.2 ผู้รับผิดชอบ             งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด  
      แผนกวิชำชีพทุกสำขำวิชำ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง    
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ประเด็นกำร ประเมิน ๒.๓ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรโดยก ำหนดให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ   
ของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ  
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังได้
ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ ด้ำนที่ ๕ ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน ประเด็น ๕.๓ แหล่งกำรเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริกำร ก ำหนดให้สถำนศึกษำมีแหล่งกำรเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร หรือห้องสมุดที่มีควำมพร้อม
และเพียงพอส ำหรับให้ครู บุคลำกรกำรศึกษำ และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้ บริกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้  
 ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำรจึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
แหล่งกำรเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดมีสภำพที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกำรศึกษำ และ ค้นคว้ำของครู 
บุคลำกรกำรศึกษำ ผู้เรียน และผู้สนใจ  
 ๒. เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรหรือห้องสมุดของสถำนศึกษำ 
 ๓. เพ่ือให้มีแหล่งกำรเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และห้องเรียนเฉพำะทำง ในสถำนศึกษำ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - มีแหล่งกำรเรียนรู้ หรือห้องสมุดครบทุกสำขำวิชำ/แผนกวิชำ  
  - พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ หรือห้องสมุดส่วนกลำงให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ไม่น้อยกว่ำ ๑ แห่ง 
  - มีระบบกำรสืบค้นสื่อกำรเรียนกำรสอน อย่ำงน้อย ๑ ระบบ  
  - มีจ ำนวนหนังสือต่อจ ำนวนผู้เรียนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  
  - ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีเข้ำใช้บริกำรแหล่งกำร  
    เรียนรู้ หรือห้องสมุด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  
  - นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำใช้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้ หรือห้องสมุด ไม่น้อย 
    กว่ำร้อยละ 50 
  - ทุกสำขำวิชำจะต้องมีเข้ำใช้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ อุปกรณ์ หรือห้องเรียนเฉพำะทำง  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริกำร หรือ ห้องสมุด 
 ให้มีสภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ เรียน ผู้สนใจ                 
 มีหนังสือที่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 20,000 บำท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ แผนกวิชำทุกแผนกวิชำมีแหล่งกำรเรียนรู้ หรือห้องเรียนเฉพำะทำง ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำของครู ผู้เรียน ผู้สนใจ  
 ๑๐.๒ แหล่งกำรเรียน และห้องสมุดส่วนกลำง มีกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ส ำหรับครู ผู้เรียน 
และผู้สนใจ 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 11.๑ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทุกระยะตำมขั้นตอนที่ระบุ  
 11.๒ ประเมินผลตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ คุณภำพ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 11.3 รำยงำนผลโครงกำร (รูปเล่ม) ต่อสถำนศึกษำและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

12. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  12.1.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณที่ก ำหนด 
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  12.2.1 ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
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1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงควำมเร็วเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่   -      
ยุทธศำสตร์ที่   -      

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร   

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  5.1.1  เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยี 
          สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.3 เพ่ือให้ครูและผู้เรียนสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
         เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
      พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน 
          ระดับสำกล   
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้น ำเทคโนโลยีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำช่วยในกำรจัดกำร
เรียนรู้ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สำขำวิชำต่ำง 
ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำสูงสุด  โดยใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
จำกบริษัท กสท โทรคมนำคมจ ำกัด (มหำชน) ผ่ำนระบบใยแก้วน ำแสง เข้ำสู่ระบบเครือข่ำยของวิทยำลัย ทั้งใน
รูปแบบเครือข่ำยที่ใช้สำย (LAN) และเครือข่ำยไร้สำย (WI-FI) ในอัตรำควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อ (Bandwidth)       
ในประเทศ 180 Mbps และต่ำงประเทศ 60 Mbps มำตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561  จำกกำรตรวจสอบ
กำรจรำจรของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traffic) ที่ใช้งำนผ่ำนในระบบเครือข่ำยแต่ละระบบ ซึ่งพบว่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี 
2560 จนถึงปัจจุบัน มีกำรใช้เครือข่ำยอย่ำงหนำแน่น โดยเฉพำะกำรรับข้อมูลจำกต่ำงประเทศ ตั้งแต่เวลำ 
08.00 น. จนถึงเวลำ 17.00 น. ซึ่งส่งผลให้กำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในภำพรวมช้ำลงอย่ำงมำก 

งำนศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้ปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่จะท ำให้กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น               
เช่น กำรจ ำกัดควำมเร็วในกำร Download และ Upload ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรชมภำพยนตร์ออนไลน์ กำรเล่น
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เกมออนไลน์ (เป็นช่วงเวลำ) และกำรป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่สำมำรถลด Bandwidth ได้มำกนัก        
และอัตรำกำรรับและส่งข้อมูลไม่ลื่นไหลเท่ำที่ควร จำกกำรสังเกตกำรใช้งำนเครือข่ำยในช่วงที่มีกำรใช้อย่ำง
หนำแน่น พบว่ำ มีปัญหำในส่วนกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำงประเทศ ( International) จะใช้ควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อที่ 
100 Mbps ตลอดเวลำ เพรำะจะมีกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ในต่ำงประเทศเป็นส่วนมำก 
 ดังนั้นวิทยำลัยฯ จึงจ ำเป็นต้องขยำย และปรับปรุงเครือข่ำยกำรสื่อสำรอินเทอร์เน็ต เพ่ือที่จะได้
รองรับกำรขยำยงำน ทั้งระบบบริหำรจัดกำร บริกำร และวิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ระบบกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ ระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) และระบบ e-Courseware เป็นต้น โดยจะขยำย
ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกไปทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ โดยในประเทศจำกเดิม 100 Mbps มำเป็น 150 
Mbps เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของวิทยำลัยฯ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2. เพ่ือให้กำรบริกำรสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแก้ปัญหำระบบเครือข่ำยไร้สำยให้รวดเร็วขึ้น 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
       1. ปรับเพ่ิมควำมเร็วมำเป็นในกำรเชื่อมต่อ (Bandwidth) ในประเทศควำมเร็ว 250 Mbps  
 และต่ำงประเทศควำมเร็ว  100 Mbps 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      1. ผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของวิทยำลัยฯ มีควำมพึงพอใจในควำมสะดวก และรวดเร็วของระบบ
 เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำกยิ่งข้ึน 

     2. ระบบกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน 
 มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

     3. กำรติดต่อสื่อสำรในระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต ควำมเร็ว  250 Mbps/ 100 
Mbps  

12  เดือน 19,000 288,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1. ส ำรวจจำกปริมำณกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
  2. แบบสอบถำมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
  3. บันทึกกำรตรวจสอบสถำนะของระบบเครือข่ำยของงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร   

 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  5.1.1  เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.2  เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยี 
         สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.3  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
        เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ  

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
   และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้น ำเทคโนโลยีสำ รสนเทศมำใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ                   
และกำรท ำงำนโดยกำรประยุกต์ใช้  ICT  หลำยแนวทำงด้วยกัน ซึ่งในด้ำนกำรพัฒนำสำรสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ให้บริกำรบนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
 ปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน และมีหน่วยควำมจ ำ (RAM) ต่ ำท ำให้
กำรเข้ำถึงช้ำกว่ำที่ควรจะเป็น ไม่เต็มศักยภำพ ไม่สำมำรถน ำมำใช้ท ำระบบอ่ืน ๆ ได้  เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกสิ่งที่มีอยู่ได้เต็มประสิทธิภำพ  งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยโดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น คือ Ram ส ำหรับเครื่อง server กำรปรับปรุงพัฒนำ
เครื่องแม่ข่ำยจะท ำให้กำรใช้งำนเครือข่ำยมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2.  เพ่ือให้กำรบริกำรสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. Ram  จ ำนวน   2  ตัว 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 Ram Server  4GB จ ำนวน 2 ตัว ตัวละ 8,600 บำท 17,200 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,200 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. Server มี Ram เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 2 ตัว  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบสอบถำมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
 2. บันทึกกำรตรวจสอบสถำนะของระบบเครือข่ำยของงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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1. ชื่อโครงการ  Smart Datacenter 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่   -      
ยุทธศำสตร์ที่   -      

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร   

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  5.1.1  เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.2  เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยี 
         สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.3  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
        เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       

 2.4 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
   และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้น ำเทคโนโลยีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนรู้            
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สำขำวิชำต่ำง ๆ      
ได้อย่ำงทั่วถึง และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำสูงสุด ให้บริกำรตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง อุปกรณ์
เครือข่ำยภำยในห้องแม่ข่ำยต้องอยู่ภำยใต้อุณหภูมิที่เหมำะสม ไม่เกิน 22 องศำเซลเซียส หำกอุณหภูมิสูงกว่ำนั้น
จะท ำให้อุปกรณ์เครือข่ำย และเครื่องแม่ขำยเกิดควำมเสียหำยได้  ปัจจุบันห้องแม่ข่ำยมีเครื่องปรับอำกำศ 2 ตัว 
สลับกำรท ำงำนทุก 5 ชั่วโมง โดยควบคุมผ่ำนตู้ควบคุมสลับกำรท ำงำน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุแอร์หยุดกำรท ำงำน                
หรือตู้ควบคุมตัดกำรท ำงำน  หำกผู้ปฏิบัติงำนศูนย์ข้อมูลไม่ได้อยู่ในห้องท ำงำน ก็ไม่สำมำรถรู้และตรวจสอบแก้ไข
ได้ทันท่วงที  
 ดังนั้น งำนศูนย์ข้อมูลจึงได้น ำ IOT เข้ำมำพัฒนำระบบให้สำมำรถแจ้งเตือนทันทีที่อุณหภูมิเปลี่ยนหรือเกิด
ปัญหำเกี่ยวกับกระแสไฟ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและท ำนุบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ของวิทยำลัยฯ ให้มี
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนขึ้น 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2.  เพ่ือให้กำรบริกำรสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแก้ปัญหำระบบเครือข่ำยไร้สำยให้รวดเร็วขึ้น 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ระบบ Smart Datacenter จ ำนวน 1 ระบบ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 Relay 220v  จ ำนวน 2  ตัว ๆ ละ 300 บำท 600 - 
2 Relay 5v  จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 70 บำท 140 - 
3 Board ESP32 จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 500 บำท 1,000 - 
4 Timer  จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 120 บำท 240 - 
5 Power miter module จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 260 บำท 520 - 
6  กล่องส ำหรับผลิตภัณฑ์ 500 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ระบบ Smart Datacenter จ ำนวน 1 ระบบ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ส ำรวจจำกปริมำณกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
 2. แบบสอบถำมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงระบบเครือข่ำยสัญญำณไร้สำย (Wifi) ส ำหรับอำคำร 1 และ อำคำร 4 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ.
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร   

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  5.1.1  เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.2  เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยี 
         สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.3  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
        เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
   และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้น ำเทคโนโลยีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำช่วยในกำรจัดกำร
เรียนรู้ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สำขำวิชำต่ำง 
ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำสูงสุด  โดยใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
จำกบริษัท กสท โทรคมนำคมจ ำกัด (มหำชน) ผ่ำนระบบใยแก้วน ำแสง เข้ำสู่ระบบเครือข่ำยของวิทยำลัย ทั้งใน
รูปแบบเครือข่ำยที่ใช้สำย (LAN) และเครือข่ำยไร้สำย (WI-FI) งำนศูนย์ข้อมูลได้ท ำกำรเชื่อมต่อสัญญำณเครือข่ำย
ไปยังทุกอำคำรเรียนเพื่อให้ใช้งำนระบบเครือข่ำยและอินเตอร์เน็ตได้ แต่ยังมีบำงบริเวณท่ีสัญญำณยังกระจำยไปไม่
ทั่วถึง ในอำคำร 1 และ อำคำร 4 
 ดังนั้น  วิทยำลัยฯ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงสัญญำณ WiFi เพ่ือให้กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
6.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2.  เพ่ือให้กำรบริกำรสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแก้ปัญหำระบบเครือข่ำยไร้สำยให้รวดเร็วขึ้น 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ติดตั้ง WiFi จ ำนวน  3  จุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 อุปกรณ์ Access Poiont พร้อมติดตั้ง จ ำนวน 7 จุด  84,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. Wifi  จ ำนวน  7  จุด ใช้งำนได้  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ส ำรวจจำกปริมำณกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
 2. แบบสอบถำมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
 3. บันทึกกำรตรวจสอบสถำนะของระบบเครือข่ำยของงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ.
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 6.9 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบริหำรจัดกำร   

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่  5.1.1  เพ่ือพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.2  เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยี 
         สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่  5.1.3  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
        เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       

 2.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 
  ด้ำนที ่5 ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
  ประเด็นที ่5.5 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
      พันธกิจที่ 2 ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำท่ีมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน 
          ระดับสำกล   
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถำนศึกษำในกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
   และองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ              
และกำรท ำงำนโดยกำรประยุกต์ใช้  ICT  หลำยแนวทำงด้วยกัน ซึ่งในด้ำนกำรพัฒนำสำรสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ให้บริกำรบนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  และพบว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจยังมีข้อจ ำกัดในด้ำน
ทักษะและประสบกำรณ์ของบุคลำกรรวมทั้งระยะเวลำที่จะต้องศึกษำ  วิเครำะห์  ในกำรน ำควำมรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย ให้มีควำมน่ำสนใจควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรค้นหำ
แหล่งข้อมูล  และสนับสนุนกำรท ำงำนตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรที่ควรจะมีกระบวนกำรขั้นตอนที่ง่ำยและรวดเร็ว
ต่อกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมทันสมัยตลอดเวลำ  ดังนั้น  งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ด ำเนินกำรออกแบบและจัดวำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นกำรแบ่งระดับสิทธิกำรใช้
งำนทั้งในส่วนของผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ และท ำกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้มำนำนแล้ว
หมดสภำพกำรใช้งำน ซึ่งจะท ำให้กำรใช้งำนมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังส่งผลให้กำรควบคุมไวรัสคอมพิวเตอร์ 
และกำรเข้ำถึงเว็บไซต์อันตรำยเกิดประสิทธิผลมำกด้วย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2.  เพ่ือให้กำรบริกำรสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

  

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณสวิซต์รองรับ 10Gb  จ ำนวน 1 ตัว 
  2. โมดูลแปลงสัญญำณรองรับ 10Gb  จ ำนวน 12 ตัว  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวำงแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร             
3.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร             
4.สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณสวิซต์รองรับ 10Gb  1 ตัว 25,000 - 
2 โมดูลแปลงสัญญำณรองรับ 10Gb   12 ตัว ๆ ละ 3,000 36,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีอุปกรณ์กระจำยสัญญำณสวิซต์รองรับ 10Gb  1 ตัว 
  2. โมดูลแปลงสัญญำณรองรับ 10Gb   12 ตัว  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบสอบถำมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนในระบบ 
 2. บันทึกกำรตรวจสอบสถำนะของระบบเครือข่ำยของงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 

4.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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4.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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4.3 แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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4.4 คณะผู้จัดท า 
 - คณะที่ปรึกษา 
 1. นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2. นายสุภเวช   โชติญาณวงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร           

3. นางสุวิมล    ปันนาง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 4. นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 5. นายศรากร  บุญปถัมภ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   

 - คณะผู้จัดท า 
 1. นายศรากร  บุญปถัมภ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 3. นางสาวมัณฑนา แก้วบริสุทธิ์  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
  
 
 

 

 



 


