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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สถาบัน     
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2  จัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แผนยุทธศาสตร์สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  พ.ศ. 2561 - 2562 และนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 2 ก าหนดให้สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง   
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดโครงสร้าง การวางแผน  และ  
การด าเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  และส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อ 22 (3) ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีกระบวนการจัดท าแผน ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการนโยบายเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เ พ่ือการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษา  มีระบบกลไกสู่การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติราชการ              
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และน าผลที่ได้จากการรายงานไปพัฒนา ปรับปรุง มุ่งสู่คุณภาพตาม
กระบวนการ  P-D-C-A 

บัดนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ผ่านการ 
พิจารณา  และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนตามแผนงาน  
โครงการ  และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ       
จัดอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  
สืบต่อไป 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญโครงการ ค 
ส่วนที่  1  บทน า 
 1.1 นโยบายนายกรัฐมนตรี 1 
 1.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1  
 1.3 นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 11 
 1.4 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 14 
 
ส่วนที่  2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 2.1 ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ฯลฯ 16 
 2.2 ความโดดเด่นความโดดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 17 
 2.3 กลยุทธ์และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 19 
 2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 20 
 2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 26 
 2.6 ข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 27 
 2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 44 
 
ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 46 
 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2562 52 
 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 55 
 3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 64  
  
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 4.1 แนวทางการพิจารณาสิงของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก 261 
      ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ       
 4.2 รายการครุภัณฑ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 263 
      พ.ศ. 2562  
 4.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 265  
      ของสถานศึกษา 
 4.4 แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 269    

ประจ าปีการศึกษา  2560 
   4.5 คณะผู้จัดท า          272 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญโครงการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

- ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(รายจ่ายประจ า) 64 

- ปรับปรุง Wifi อินเตอร์เน็ต ส าหรับอาคาร 9 67 
- พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ 70 

- พัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 73 

- สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 76 
- พัฒนาห้องประกันคุณภาพ 79 

- จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 82 

- การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 85 

- ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 88 

- อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 91 

- การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 94 
- จัดท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ 

97 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 101 

- ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 103 

- ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน  6 105 

- ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน  8 108 

- ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 110 

- ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงในวิทยาลัย 112 

- การประกันภัยรถยนต์ 114 

- พัฒนางานบริหารงานทั่วไป 116 

- พัฒนางานการเงินการบัญชี 119 

- เทศกาลเค้ก และของขวัญปีใหม่ ปี 2562 121 

- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 125 

- พัฒนาบุคลากร 128 

- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 132 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 134 

- ตรวจสุขภาพประจ าปี 137 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญโครงการ (ต่อ) 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ 

139 

- พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2561 142 

- จัดชื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน 145 

- พัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 147 

- วัสดุพัฒนางานทะเบียน 149 

- พัฒนาห้องส านักงานอาคารสถานที่ 151 

- บ้านรื่นรมณ ์ประจ าปีการศึกษา 2562 154 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 156 

- ซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2562 158 
ฝ่ายพัฒนากิจการ 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   และปริญญาตรี   ทุกชั้นปี  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  2561 

160 

- ลดปัญหาการออกกลางคัน 163 

- ห้องเรียนสีขาว 165 

- จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 168 

- แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 170 

- ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 173 

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา    
ปีการศึกษา  2561 

176 

- ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา  179 

- ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือประชาชน 182 

- ฝึกอบรม  108  อาชีพ 184 

- ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   186 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 188 

- ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 190 

- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) 192 

- สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2562 197 
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สารบัญโครงการ (ต่อ) 

ฝ่ายวิชาการ 
- พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 200 

- พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 203 

- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 207 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 210 

- การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

213 

- ส่งเสริมจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 216 

- เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 213 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
นโยบายรัฐบาล 

การขับเคลื่อนการท างานขององค์กรหลัก  และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ         
ที่สอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ดังนี้ 

ประเด็นหนึ่ง : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
ประเด็นสี่    : พัฒนาครู  
ประเด็นห้า  : ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
ประเด็นหก  : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  
ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้
มอบนโยบายและจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 

1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำร ิ ส ืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ   
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ - 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มีใจความส าคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย  
ที่ดีงาม (Character Education)"  
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1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

o “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 

o “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
1.2.2 คร ู

o “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่
พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล  
ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ  
ในสาขาที่ เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริ ง คือ  
 

 
มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน 
ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 

o “ต้องปรับปรุงครู.ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
( 6 มิ.ย.2555) 

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน  
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดี ความชอบ  
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 

o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”  
(5 ก.ค.2555) 
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2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ 
ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  

1) ความม่ันคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ปี พ.ศ. 2560 - 2561 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบจุดเน้นนโยบาย  
แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมม่ันคง 
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
: เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี  เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้รูปแบบ 

Active Learning 
 

2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างต่อเนื่อง  

2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp 
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2.1.3 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  โดยปี  2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานฑูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน 

3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทำงหลัก 
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  

(เด็กอายุ 3 – 5 ปี)  
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  

3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอด

การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  ICT 

และ  Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ 

และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล 
การทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน
ออกข้อสอบ 
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3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
: ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโรงเรียน ICU โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
: การสร้างความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และสิ่งแวดล้อม 

6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
6.1 เรื่องกฎหมาย 

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ......  
จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

6.1.1 กฎหมายหลัก 
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......... 
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ......... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ......... 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ......... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 



      ส่วนที่ 1  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      6 
 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ......... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ......... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ......... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ......... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ........  

6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
6.2.1 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.2.2 การด าเนินการต่อเนื่องเรื่อง admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing-House 
6.3 การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. กำรขับเคลื่อน ก ำกับและกำรติดตำมกำรน ำจุดเน้นนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ 
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรี  

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 

และรายงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน านโยบายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบาย 

5.2.2 ติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ 

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนและโครงกำรหลักท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
และจุดเน้นนโยบำย 6 ด้ำน 

ยุทธศำสตร์ชำติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทำงหลัก กำรด ำเนินงำน/โครงกำรหลัก 
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำม
ม่ันคง 

1.ด้ำนควำมม่ันคง 1.พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนกำร
สอน กำรวัดและ
ประเมินผล 
2.กำรบริหำรจัดกำร 
 
 

1.การสร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท์ 
2.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การเสริมสร้างความม่ันคงของ
สถาบันหลักของชาติ 

2.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

2.ด้ำนกำรผลิต 
พัฒนำก ำลังคน
และสร้ำง
ควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

กำรผลิต พัฒนำ
ก ำลังคนและงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2.การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพ
TTS 
3.ทวิศึกษา  
4.มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี 
ในสายวิชาชีพ 
5.อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub 
ASEAN 
6.ทวิภาคี  
7.สหกิจศึกษา 
8.อาขีวศึกษาสู่สากล สถาบัน
อาชีวศึกษาไทยจีน ไทยญี่ปุ่น  
ไทยเกาหลี/MOU 
9.การสานพลังประชารัฐ 
10.ปรับเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุครูสายวิชาชีพ 
11.อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
12.อุดมศึกษาเป็นเลิศ 
13.ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาด
แคลน 
14.สอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาอาชีวะที่จบไปแล้ว 
15.ปรับปรุงงานวิจัยเข้าสู่ตลาด 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ยุทธศำสตร์ชำติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทำงหลัก กำรด ำเนินงำน/โครงกำรหลัก 
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ลงทุนในทรัพยำกร
มนุษย์ 

3.ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 

กำรผลิตและพัฒนำครู 
คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนกำร
สอน กำรวัดและ
ประเมินผล 

 

1.ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2.สนับสนุนทุนเรียนครู
ระดับอุดมศึกษา 
3.ผลิตครูระบบปิด 
4.พัฒนาระบบนิเทศ 
5.ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) 
6.มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
7.โครงการ DLTV/TPEP online 
8.ปรับกฎ ระเบียบเรื่องใบ
ประกอบวิชาชีพ 
9.ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย 
10.โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 
(ครูเกษียณ) 
11.ก าหนดให้พัฒนาครูเฉพาะ
ช่วงปิดภาคเรียน 
12.ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะ 
13.สร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน 
14.มาตรการในการแก้ปัญหา
หนี้สินครู 
15.เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 
16.การเรียนการสอน รูปแบบ
Active Learning 
17.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
18.โครงการ DLTV 
19.โรงเรียนคุณธรรม 
20.โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา 
21.โครงการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
22.จัดการศึกษาปฐมวัย 
23.STEM Education 
24.ใช้กระบวนการ BBL 
25.สื่อสร้างความตระหนัก 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ยุทธศำสตร์ชำติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทำงหลัก กำรด ำเนินงำน/โครงกำรหลัก 
26.Training for trainers/Boot 
camp 
27.ปรับระบบAdmission 
28.การประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นใน
ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 
29.พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา 
30.พัฒนาระบบICTเพ่ือการ
ทดสอบและประเมินผล 
31.ปรับเครื่องมือ ระบบและ
วิธีการประเมิน/ประกันคุณภาพ 
32.สร้างTrainersด้านการ
ประเมินคุณภาพ 

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงโอกำสควำมเสมอ
ภำคและกำรลดควำม
เหลื่อมล  ำทำงสังคม 

4.ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอ
ภำคและกำรลด
ควำมเหลื่อมล  ำ
ทำงกำรศึกษำ 

1.กำรเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
2.เทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ 

1.โครงการบูรณาการฐานข้อมูล
เด็กตกหล่น 
2.จัดการศึกษานอกระบบส าหรับ
เด็กตกหล่น 
3.ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
4.บริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส 
5.การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.ที่
เหมาะกับแรงงานนอกระบบแต่
ละกลุ่มอาชีพ 
6.สร้างแรงจูงใจ เพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการเข้าถึงการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
นอกระบบ 
7.จัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับ 
ปชช.ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ 
8.จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในยุค IT 
9.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
ทุกประเภท 
10.จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ยุทธศำสตร์ชำติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทำงหลัก กำรด ำเนินงำน/โครงกำรหลัก 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
11.จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
12.มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
13.บูรณาการงบประมาณ ICT 
14.  โครงการ DLTV / DLIT / 
ETV 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5.ด้ำนกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตประชำชนที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนกำร
สอน กำรวัดและ
ประเมินผล 

 

1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
2.โครงการธนาคารขยะ 
3.โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

6.ด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบและกำร
บริหำรจัดกำร 

กำรบริหำรจัดกำร 1.ระบบคูปองเพ่ือการศึกษา 
2.จัดสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากการด าเนินงานที่
เป็นไปตามกรรอบการปฏิรูป
การศึกษา 
3.ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับการ
บริหารการศึกษา 
4.ปรับโครงสร้าง  
5.จัดตั้งกรมวิชาการ 
6.จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
7.จัดกลุ่ม Cluster 
8.ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งของผู้บริหารในพ้ืน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่าง 
มีคุณภาพ” 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียน

การสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพครู 
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น      
มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
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มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือใน และ
ต่างประเทศ” 

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งใน  และ

ต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู

พัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ             

เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ และภาคเอกชน 
 

พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.  จัดส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ 
6.  วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ด้านกลุ่มอาชีพ 
 - หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษามีความสอดคล้องและรองรับต่อ  5 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 

ศักยภาพพ้ืนที่และการแข่งขันใน 5 ภูมิภาค 
2. ด้านผู้เรียน 
 - ก าลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพมีงานท าและก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
 - ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและหรือมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเพ่ือ

ความเป็นอยู่ที่ด ี
3. ด้านสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีคุณภาพสูงมีความเป็นเลิศสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และภูมิภาค 
 - สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมอาชีวศึกษาศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนและฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพที่

เชื่อมโยงกับทุกระดับการศึกษา 
4. ด้านวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ 
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 - การวิจัยอาชีวศึกษาเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดอาชีพการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสู่การนาไปใช้และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 

 - ประชาชนชุมชนสังคมได้รับองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
5. ด้านบริหารจัดการ 
 - การบริหารจัดการใหม่ที่เหมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 2555  
6. ด้านครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 - ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 - ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมาตรฐานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (พ.ศ. 2557-2561) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มุ่งเน้น บูรณาการการ
อาชีวศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดี และมีความสุข      
โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่าย   

ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนางาน  

พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู้)  
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม        
กลยุทธ์ที่ 4: ปลูกฝัง และส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ        
กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม        
กลยุทธ์ที่ 6: พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 7: สร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะด้าน (Center of 

excellence)   
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 9: พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใช้ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลความส า เร็จของโครงการการด า เนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ   

กลยุทธ์ที่ 10: ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award : PMQA)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาหลักสูตรทุกระดับรวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้อง กับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)   
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กลยุทธ์ที่ 2: จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย    
กลยุทธ์ที่ 3: จัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  ให้มีการจัดการ

เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน      
กลยุทธ์ที่ 4: จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5: สร้างเครือข่ายคุณธรรมเชื่อมโยงความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน  
กลยุทธ์ที่ 6: สนับสนุน สืบสานประเพณี การอนุรักษ์เผยแพร่และฟ้ืนฟู ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งใน

และต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาทักษะวิชาชีพและบริการสังคม  
กลยุทธ์ที่ 9: แสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 10: จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ผู้น า       
แห่งการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา              

กับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และส่งเสริมการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง   
กลยุทธ์ที่ 2: จัดการอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่พิเศษ  
กลยุทธ์ที่ 3: จัดท าความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ

และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้ งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่  

กลยุทธ์ที่  4: พัฒนาระบบการเทียบโอนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย                   
และประสบการณ์จากการท างาน  เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 1: จัดสวัสดิการแก่ผู้เรียนสายอาชีพและเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 51:49   
กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับการศึกษาแรงงานไทย  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

2.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
ปรัชญา 

“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 
วิสัยทัศน์ 

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้น าจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อัตลักษณ์  

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เอกลักษณ์  

“วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑ์ดี  เป็นที่ยอมรับ” 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ 
3. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดการ 
4. วิจัย  สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

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   

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 
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ตราประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
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 าปีการศึกษา2552 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมอาชีวะแห่งปี 2552จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม (D2) 

และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2553 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับ

การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการบัญชี 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สองชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์ และเว็บไซต์ 
พ.ศ.2556 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 - ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทีม Survay  ชื่อผลงาน Decorative of Aseanในการประกวด

โครงการ China World Fashion Design Contest  2013  ภายใต้ Concept“งามวิจิตรอารย
ธรรมสู่คุณค่าแห่งอาเซียน”   

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)  ในการประกวดการจัด
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

พ.ศ.2559 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัดลงนาม
ความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ และบริษัท เอ็มเคเรส
โตรองต์ 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 
2016ครั้งที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

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

 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
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" จากประเทศเกาหลีใต้ 

 - นักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ที่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถรางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้แบบ
ประณีตศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตรตระการกรอง
ร้อย -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 าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2559    

 - ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  จากการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ า  ตามแนว
พระราชด าริ  พ.ศ. 2559  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน  ระดับ
มัธยมศึกษา  ครั้งที่ 10  โดยส านักงานตัวแทนฮ่ันปั้นประจ าประเทศไทยร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

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



      ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      19 
 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 - ได้เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559  ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน ชื่อผลงานได้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  และศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน
ได้แก่ Marketing Smart Classroom แผนกวิชาดการตลาด  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

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

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

เนาวกรรณิการ์ 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาด้านผู้เรียนทุกมาตรฐานครั้งสุดท้าย คืแ ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลการประเมินมีค่าคะแนน 3.69 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 - การแข่งขันประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน โจ๊กผักเชียงดากึ่ง

ส าเร็จรูป  
 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ 
 
2.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และพันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

(ปวส.)   ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ) อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

3. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่ไทยแลนด์ 
4.0 
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  พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รายกระบวนการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเภทอุตสาหกรรมบริการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.) และ
หลักสูตรระยะสั้น  

2. พัฒนาผู้เรียนและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาและคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในระดับสากล 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการและการ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความรู้ การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน สังคม พร้อมทั้ง
ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

5. ยกระดับคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนรู้ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่ไทยแลนด์ 4.0  

 

 2.4  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.4.1  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 
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พ.ศ. 2538 เปิดสอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ) รับจากผู้จบการศึกษา  
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. สาขาวิชาพิมพ์
สกรีน 

พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, และระดับ ปวส.  ระบบ
ปกติ 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 ระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารและ

โภชนาการ (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง) 

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     
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  1.9. สาขาวิชาการเลขานุการ    
  1.10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  1.11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.12. สาขาวิชาการโรงแรม     
  1.13. สาขาวิชาการท่องเที่ยว    

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 
  2.1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   
  2.2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
  2.3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
  2.4. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม   
  2.5. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์     
  2.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    
  2.7. สาขาวิชาการบัญชี     
  2.8. สาขาวิชาการตลาด     
  2.9. สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)    
  2.10. สาขาวิชาการเลขานุการ    
  2.11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  2.12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  
  2.13. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)  
  2.14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  2.15. สาขาวิชาการโรงแรม     
  2.16. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี)  
  2.17. สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
 3.ระดับปริญญาตรี เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 
  3.1. เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว     
  3.2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     
  3.3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
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ซอย
เจ้า
ชาย 

2.4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiang Rai Vocational College 
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 670  ถนนธนาลัย  ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย  

รหัสไปรษณีย ์57000 
โทรศัพท์ : 053-713036 
โทรสาร : 053-711561 
เว็บไซต์ :http://www.cvc.ac.th 
อีเมล : chiangrai03@vec.mail.go.th   

เนื้อที่ของสถานศึกษา 
แปลงที่ 1 : เนื้อที่ 4 ไร่1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่ของ

ราชพัสดุ 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. บ้านพักผู้อ านวยการวิทยาลัย   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) บ้านพักครูแบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต  
5) โรงเก็บของ     6) โรงรถ 
7) ศาลพระภูม ิ     8) ศาลา 

  

5 

1 2 

4 3 

6 6 

8 

7 

ทางเขา้-ออก 

http://www.cvc.ac.th/
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แปลงที่ 2 : เนื้อที่ 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 8 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 146  ห้อง ได้แก่ 
 1. อาคารเรียนและส านักงาน    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง 

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

 6. อาคารเรียนและส านักงาน   จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 7. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว จ านวน 1 หลัง 19 ห้อง 
 8. อาคารปฏิบัติการและหอพัก   จ านวน 1 หลัง 45 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      25 
 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

รายละเอียดประกอบผังบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1) อาคารเรียนและส านักงาน 2) อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม 3. อาคารเรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
4) อาคารเรียนประเภทวิชาศิลปกรรม 5) อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรมและโรงอาหาร 6. อาคารเรียนและส านักงาน 
7) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 8) อาคารปฏิบัติการและหอพัก 9. อาคารศูนย์วิทยบริการ  
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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2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 

คณะกรรมการ
วิทยาลัย

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้างานบุคลากร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้างานบัญชี

นายพยุงศักดิ์  บุญญศิริ

หัวหน้างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางนันทภรณ์  บุญอิ่ม  
หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมชัย    ภู่จีนา
พันธ์  หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์

นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์
รองผู้อ านวยการ ฝ่าย

แผนงาน และความร่วมมือ

นางสาวศุภนิชา  โยปัญเตี้ย        
หัวหน้างานวางแผน                
และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

นางสมศรี  แสงศรีจันทร์           
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสุวิมล  ปันนาง       
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห์  เมือง
อินทร์หัวหน้างานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา

นางเจษฎา    วงศ์ใหญ่       
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเพทาย  บ ารุงจิตต์

หัวหน้างานปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส่ง      
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ      

และการจัดหางาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน้างานสวัสด์ิการนักเรียน

นักศึกษา

นางสาวนงคราญ  สมบัติ
หลายหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน

นายศรากร  บุญปถัมภ์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายศุภศานต์  รักสกุล
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

นางกุลวรรณ์   รื่นรวย

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้าแผนกวิชาผ้า               
และเครื่องแต่งกาย

นางสาคร  วรรณสุข

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร         
และโภชนาการ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางพจนา  นพรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการ

ตลาด

นางสาวเครือฟ้า   อุทธิยา
หัวหน้าแผนกวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์

นางสุวารี   แปงณีวงค์

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกมล    สาริกานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตร
ศิลป์และจิตรกรรม

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้าแผนกวิชาการ
ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท
หัวหน้าแผนกวิชาการ

ท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการ

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางนัยรัตน์  กล้าวิเศษ
หัวหน้างานวิทยาบริหาร          

และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป์
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
หัวหน้างานสื่อการเรียน

การสอน

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
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2.6 อัตราก าลังและจ านวนนักศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     อัตราก าลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561  (ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) 
 2.6.1 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีบุคลากรทั้งสิ้น  166  คน 
  ก. ข้าราชการ  70 คน 
   1. ผู้บริหาร   5  คน 
   2. ข้าราชการครู   65 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน  - คน 
  ข.ลูกจ้างประจ า  6 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน    -  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน   6  คน 
  ค. พนักงานราชการ 6 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   6  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  -  คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว 83 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   39   คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  44   คน 
  จ. มีข้าราชการ/ มาช่วยราชการ  1  คน 
  ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ -  คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  -  คน 
   1. ข้าราชการ   -  คน 
   2. ลูกจ้างประจ า   - คน 

2.6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6  15 คน 
  - ปวช./ม.6    3   คน 
  - ปวส./อนุปริญญาตรี 12 คน 
  - ปริญญาตรี  92   คน 
  - ปริญญาโท  41   คน 
  - ปริญญาเอก  3   คน 
    รวม 166  คน 

2.6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร  68  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  46  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 26  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  26  คน 
    รวม  166 คน 
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2.6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
1) ข้าราชการรวม  5 คน (ผู้บริหาร) 

ชื่อ สกุล 
วุฒิการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

1.  นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ บธม.  
(การจัดการทั่วไป) 

 
ผู้อ านวยการ 

2.  นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ) 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการ 

3.  นายศรากร บุญปถัมภ์ ปร.ด. (การศึกษา
ทางไกล) 

ฝ่ายวิชาการ   รองผู้อ านวยการ 

4. 
 
 

นางสุวิมล ปันนาง  ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

5. นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์  ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการ 

2) ข้าราชการ รวม 60 คน (ข้าราชการครู) 
 

ชื่อ สกุล 
 

 
วุฒิการศึกษา 

 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

ประเภทวิชาพ้ืนฐาน (สามัญสัมพันธ์) 
1.  นายสวัสดิ์ จอมพูน MED. (TEFL) ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานความร่วมมือ  

และเจ้าหน้าที่งานวิทย
บริการและห้องสมุด 

2.  นางสรกมล ผาค าสระศรี ศศ.บ. 
(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

3.  นางศศิวิมล สรรพศรี ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

4.  นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ ศศ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

สังคม - หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์  

- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 
5.  นางเณรี ช่างหล่อ ค.บ.(สังคมศึกษา) สังคม - หัวหน้าแผนกวิชา

สามัญสัมพันธ์  
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

6.  นางมนทิรา สุวรรณไตรย์ วท.บ. (จิตวิทยาแนะ
แนว) 

สังคม - เจ้าหน้าที่งานความ
ร่วมมือ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

7.  นางสุพัตรา พรหมพิชัย กศ.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

8.  นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

ภาษาไทย หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด  และผู้ช่วย
หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

9.  นายอุดมศักดิ์  ชัยวงค์ กศ.ม. (บริหารหาร
ศึกษา)  และ น.ม. 
(นิติศาสตร์) 

สังคม เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

10.  นายเพทาย บ ารุงจิตต์ บธ.ม. (การจัดการโลจิ
สติกส์) 

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานปกครอง  และ
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

11.  นางชลธิชา ชลประทาน ศศ .บ. (ภาษาอังกฤษ(  ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
12.  นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว วท.บ. (การฝึกและ

การจัดการกีฬา) 
พลศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา, 
13.  นางสมศรี แสงศรีจันทร์  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างาน        

ความร่วมมือ 
14.  นายศุภกฤต กันทา คม. (บริหาร

การศึกษา) 
ภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

15.  นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย วท.บ. (วิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม) 

วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

ประเภทวิชาคหกรรม 
16.  นางกุลวรรณ์ รื่นรวย คศ.บ. (คหกรรม

ศาสตร์) 
คหกรรมเพ่ือ 
การโรงแรม 

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล 
วุฒิการศึกษา 

 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

17.  นางสาคร วรรณสุข คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

18.  นางสาวภคพร ไพบูลย์  คศ.บ. (ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย) 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

19.  นางอมรทิพย์ สิงหากัน คศ.บ. (ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย) 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

20.  นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์ คศ.บ. (ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย) 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย - หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

21.  นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย คศ.ม. (การพัฒนา
ครอบครัวและสังคม) 

คหกรรมเพ่ือการ
โรงแรม 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน 

22.  นางสาวปนัดดา พ่ึงศิลป์ วท.ม. (อาหารโภชนา
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหารและโภชนาการ 
 

23.  นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- หัวหน้างานพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

24.  น.ส.ชสิา เมืองสิงห์ คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานทวิศึกษา 

25.  น.ส.อารีย์ ชั่งชัย คศ.บ. (เทคโนโลยีงาน
ประดิษฐ์สร้างสรรค์) 

คหกรรม - เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
26.  นายกมล สาริกานนท์ 

 
คษ.บ. (ศิลปกรรม) วิจิตร์ศิลป์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตร

ศิลป์  และหัวหน้างาน
อาคารสถานที่   

27.  นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า วท.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเซรามิก) 

เทคโนโลยีศิลปกรรม หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
ชื่อ สกุล 

 

 
วุฒิการศึกษา 

 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

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

การออกแบบ หัวหน้าแผนกวิชาการ
ออกแบบ 

29.  นายก าพล ตรงเมธี คบ. วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
30.  นางฐาปนี กูลพิมาย บธ.ม. 

(บริหารธุรกิจ) 
การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 

31.  นางสุวนา เชี่ยววานิช บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

การตลาด หัวหน้าแผนกวิชาการ
ตลาด  และแผนกวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 

32.  นางเจษฎา วงศ์ใหญ่ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

การเลขานุการ หัวน้างานครูที่ปรึกษา 

33.  นางวิภา รัตนมาลานุกูล   บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การบัญชี หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

34.  นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)  
และ บช.ม. (บัญชี) 

การบัญชี หัวหน้าภาควิชาการบัญชี  
และเจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

35.  นางนลินทิพย์ วรานนท์ บธ.บ. (ธุรกิจ
การศึกษา – บัญชี) 

การบัญชี หัวหน้างานการเงิน 

36.  นางสาวกรองแก้ว ชิดไธสง บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  
และเจ้าหน้าที่งานปกครอง 

37.  นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

การเลขานุการ หัวหน้าแผนกวิชาการ
เลขานุการ 

38.  นางกนกวรรณ มูลมณี บธ.บ. (การ
เลขานุการ) 

การเลขานุการ หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 

39.  นางนาตยา นาพนมไชย บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การตลาด เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 
40.  นางพจนา นพรัตน์ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) โลจิสติกส์ - หัวหน้าแผนกวิชาโลจิ

สติกส์   
- ผู้ช่วยงานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

41.  นางสุวารี แปงณีวงค์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต)   
และ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

42.  นายเอนกวงศ์ ยอดด าเนิน วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์   

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

43.  นางสาวสุปรียา สันอุดร บธ.บ. (การเลขานุการ) การเลขานุการ หัวหน้างานบุคลากร 
44.  นางสาวนุชจร ี แก้วเพียร ค.บ. (คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานประกัน

คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

45.  นายธวัชชัย สาเกตุ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

46.  นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา บธ.ม. (การจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน) 

การตลาด - ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี   

- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

47.  นางเยาวเรศ เวียงค า บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

48.  นางยุวดี วงค์กาปิน  ปร.ด. (บริหาร 
อาชีวศึกษาและเทคนิค
ศึกษา) 

การบัญชี - หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

49.  นางกิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์  บธ.บ. (การตลาด) การตลาด หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

50.  นางนันทภรณ์ บุญอ่ิม บธ.บ. (การเลขานุการ) การเลขานุการ หัวหน้างานทะเบียน 
 

51.  นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - หัวหน้างานสื่อการ
เรียนการสอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

52.  นางปรารถนา เชียงส่ง บช.ม. (บัญชี
มหาบัณฑิต) 

การบัญชี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

53.  นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
54.  นางสาวปิยมาส แก้วอินตา บธ.บ. (ระบบ

สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

55.  น.ส.รัตติยา กันทร บช.ม. (บัญชี
มหาบัณฑิต) 

การบัญชี - งานปกครอง 

56.  น.ส.ลลิตา จินดาวงษ ์ วทบ.(วิทยาศาสตร์    
บัณทิต) 

การจัดการโลจิสติกส์ - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
57.  นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ศศ.ม. (การจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
การท่องเที่ยว - หัวหน้าภาควิชาการ

ท่องเที่ยว 
58.  นายพีระพงษ์ ดวงสนิท ศศ.ม. (การจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
การท่องเที่ยว หัวหน้าแผนกวิขาการ

ท่องเที่ยว 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ชื่อ สกุล 

 

 
วุฒิการศึกษา 

 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

59.  นางพิมพ์ณดา นนประสาท วท.ม. (โภชนาศาสตร์
ศึกษา) 

การโรงแรมและ
บริการ 

หัวหน้าแผนกวิชาการ
โรงแรม 

60.  นางจงรักษ์ นาสี วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

61.  นางสาวพิศมัย ต๊ะวิโล ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

การโรงแรม - หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งาน
สวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

62.  นางฤทัยชนก นาคะ ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

- เจ้าหน้าที่งาน
สวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

63.  นายศุภศานต์ รักสกุล ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
64.  นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ ศศ.ม. (การจัดการ

โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

65.  นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา ศศ.บ. (การโรงแรมและ
ภัตตาคาร) 

การท่องเที่ยว - ผู้ช่วยหวัหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

ข้าราชการมาช่วยราชการ 
1.  นางบุษราภรณ์ แสงจันทร์ บธบ.บริหารธุรกิจ. โลจิสติกส์ - เจ้าหนาที่งานการค้า 

- ดูและร้านกาแฟ ชมพู  
พันทิพย์ 
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3) พนักงานราชการ รวม 6 คน (ท าหน้าที่สอน) 
 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

1.  นางมทนพร            อินต๊ะแก้ว ค.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย - เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

2.  นายเตชะตาธรรม     เตชะตามี ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 
- เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

3.  นายจิรวัฒน์           วงกา ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์
บัณฑิต) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าทีง่าน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

4.  นางสาวว .วาณี            ธุระพันธ์ บธ.บ. (การ
โรงแรม) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 
 
 
 

5.  นางอารีรัตน์           ไชยกิติ คบ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล 

- เจ้าหน้าที่งาน
โครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

- เจ้าหน้าที่งาน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา   

6.  นายอนุพล             บุญศรี คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์ประยุกต์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งาน
กิจกรรม 
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4) ลูกจ้างประจ า รวม 6 คน (ท าหน้าที่นักการภารโรง) 
 

 
ชื่อ สกุล 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1.  นายจรัญ         สมุดความ ประถมศึกษา นักการภารโรง 
2.  นายสรวย        เทพศิริ ประถมศึกษา นักการภารโรง 
3.  นายสันทัด       แสนมงคล ประถมศึกษา พนักงานขับรถยนต์ 
4.  นายพงศธร      ศักดีชน ปริญญาตรี พนักงานขับรถ 
5.  นางอ าไพ        แสงใส มัธยมศึกษา นักการภารโรง 
6.  นางจรูญ         แสนมงคล ประถมศึกษา นักการภารโรง 

 
5) ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 36 คน (ท าหน้าที่สอน) 

 
ชื่อ สกุล 

 
วุฒิการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

1.  นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
 
 

2.  นางสาวอังศุพิชญ์ ภักด ี วท.บ.  
(วิทยศาสตร์
ประยุกต์) 

วิทยาศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

3.  นางสาวพีรรัตน์ อินต๊ะวงค์ คบ. (เคมี) วิทยาศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

4.  นางสาววฏาการ อินทรทิพย์ ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

5.  นางสาวมทินา สว่างชัยสกุล ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

6.  นางสาวสุดารัตน์ ประชานุเคราะห์ วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 
7.  นางสาวสุชาดา เชื้อสะอาด 

 
วท.ม.  
(วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  
- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

8.  นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

9.  นางสาวยุวล ี ดวงพุทธพรกุล คศ.บ. (เทคโนโลยี
เสื้อผ้าและ 
แพตเทริน) 

ผ้าและเครื่อง 
แต่งกาย 

- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานครูที่
ปรึกษา 

10.  นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

11.  นางสาวรุ่งอรุณ ผัดฟอง ค.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

12.  นายกฤษฎา มาตัน คศ.บ.  
(คหกรรมศาสตร์) 

คหกรรมเพ่ือการ
โรงแรม 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

13.  นางอรพิน สืบทิม คษ.บ. 
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 
14.  นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง คษ.ม. 

(ศิลปกรรม) 
วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร

สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

15.  นายสุรชิต ทะยะธง คษ.บ. 
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

16.  นางสาวเมทินี ปัญญาฟู วท.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

เทคโนโลยีศิลปกรรม - เจ้าหน้าที่งานสื่อการ
เรียนการสอน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
 

17.  นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมลังกา สถ.บ. (นวัตกรรม
การออกแบบ) 

เทคโนโลยีศิลปกรรม - เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

18.  นางสาวสุนิสา รัตนประยูร บช.ม. บัญชี
มหาบัณฑิต) 

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  
- งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน  

19.  นางสาวเปมิกา เทพวงค์ บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

20.  นางสาวบุษปรัชต์ บุญธรรม บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและประกอบ
ธุรกิจ 

21.  นางดาวรุ่ง เดชบุญ ศ.บ. (การบริหาร
การศึกษา) 

การตลาด - งานกิจกกรม 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 
22.  นางสาวศิริพันธ์ วงค์ค าลือ บธ.บ. (การตลาด) การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

23.  นางสาวพัชราภรณ์ กันติ๊บ บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

24.  นางสาวดวงกมล ท้าวอินทร์ต๊ะ บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

25.  นายรัตชานนท์ ปัญญาฟู วท.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

26.  นายอนุวัช ดวงแก้วฝ้าย บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน 

27.  นายพัทธพงศ์ พรมชัย วศ.ม. (วิศวกรรม
อุตสาหกรรม) 

โลจิสติกส์ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
- เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

28.  นางสาวอุมาพร ราชคม ศศ.บ. (การ
จัดการท่องเที่ยว
และการโรงแรม) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

29.  นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย ศศ.บ. (การ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

30.  นางสาวพัชรินทร์ ยวงมณี ทล.บ. (การ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
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ชื่อ สกุล 

 
วุฒิการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

31.  นางสุรีย์   ทองกร วท.ม. (โภชนา
ศาสตร์ศึกษา) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

32.  นางพรรัตน์   ข าอุไร ศศ.บ. 
(หัตถกรรม) 

การออกแบบ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

33.  นายมาโนช   สุวรรณ คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

34.  นายเหมราช   เมืองซื่อ ศษ.บ. (พลศึกษา) พลศึกษา - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

35.  นายสมศักดิ์   จันทร์พินิจ นศ.บ. (การ
สื่อสารใหม่) 

เทคโนโลยีศิลปกรรม - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

36.  น.ส.พัชรี   พวยฟุ้ง ศษ.บ. (การสอน
ภาษาจีน) 

ภาษาจีน - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

37.  น.ส.ฐิติวรดา   มหาลือ ศศ.บ. (การ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

38.  นายนภัทร   ดาววิจิตร บธ.บ. (การ
จัดการครัวและ
ศิลปะการ
ประกอบอาหาร) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

39.  นายกิติพงษ์   ปันป่า วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
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5) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 30 คน (ท าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1. นางกาญจนา บุญเจริญ ศศ.บ. (ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต) 

งานพัสดุ 

2. นางชุติมณฑน์ กุลด ี ศศ.บ. (ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต) 

งานการเงิน 

3. นางสาวปิยะมาศ ไชยอินถา วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

งานบุคลากร 

4. นางจิราพร ฉุยฉาย บธ.บ. (การบัญชี) งานพัสดุ 
5. นางสาวชยุดา            กันทะบัวตอง บธ.บ. (การ

จัดการทั่วไป) 
งานกิจกรรม, งานสวัสดิการ 

6. นางกฤตยาภรณ์ หนสมสุข บธ.บ. (การตลาด) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
7. นางสาวชบา เวียงสมุทร ปวส. (การบัญชี) งานแนะแนวฯ, งานครูที่ปรึกษา 
8. นางกัลยาณี ศักดีชน อนุปริญญา (การ

จัดการทั่วไป) 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

9. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจค าแปง บธ.บ. (การ
จัดการทั่วไป) 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

10. นายกฤษฎา ปวงอินชัย ปวส. (ถ่ายภาพ
โฆษณาและ
วิดีทัศน์) 

งานสื่อการเรียนการสอน 

11. นายไพฑูรย์ พุทธวงค์ บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

งานวิทบริการและห้องสมุด 

12. นางสาวณัฐนันท์ อุ่นเป็ง บธ.บ. (การบัญชี) งานความร่วมมือ 
13. นางสาวทัศนีย์ สมุดความ บธ.บ. (การบัญชี) งานบริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวอุไร ปานเปีย ปวส. (อาหารและ

โภชนการ) 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

15. นางสาวทัศนีย์ พ่ึงพวก บธ.บ. (การบัญชี) งานวัดผลและประเมินผล 
 

16. นายเกรียงไกร สมใจ บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

งานศูนย์ข้อมูล 

17. นางสาวณัฐกาญจน์ หมื่นตื้อ บธ.บ. (การตลาด) งานพัฒนาหลักสูตร 
18. นางสาวปราณี ปิงยอง บธ.บ. (ระบบ

สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ชื่อ สกุล 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ปฏิบัติหน้าที่งาน 

19. นางสาวรัชนี สวัสด ี ศศ.บ. 
(สารสนเทศ
ศึกษา) 

งานวิทบริการและห้องสมุด 

20. นางสาวศิรินญาภรณ์ รองใจค า ปวส. (การ
เลขานุการ) 

งานทะเบียน 

21. นางสาวเบญจมาศ กันธิพรรณ์ ปวส. (การบัญชี) งานพัสดุ 
22. นางสาวละอองดาว ทองดี วท.ม. (เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ) 

งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

23. นายปิยวัฒน์ ศรีสุวรรณ ปวส. (การ
เลขานุการ) 

งานเอกสารการพิมพ์ 

24. นางสาวสุภารัตน์ แผงงาม ปวส. (การบัญชี) งานประชาสัมพันธ์ 
25. นางสาวติยารัตน์ อดทน บช.บ. (การบัญชี) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
26. นางพัชนี เกี๋ยงแก้ว ปวส. (การบัญชี) งานพัสดุ 
27. นายนที ก้อนค า ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
28. นายเฉลิมวุฒิ กันดี ปวส. 

(อิเล็กทรอนิกส์) 
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

29. นางสาวสกาว สุดใจ ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่การเงิน 
30. นายอนุวัต ราชสมบัติ ปวส. (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
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6) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 13 คน (ท าหน้าที่คนงาน ทั่วไป) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1. นางแสงค า นางแล ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
2. นางบัวผัด กองมา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
3. นายวิกรม จิตตธร ปวช. พนักงานขับรถ 
4. นายประเสริฐ ค าอินต๊ะ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
5. นายฉัตรชัย จินะราช ปวช. งานอาคารสถานที่ 
6. นายอรรถสิทธิ์ ใจวงค์ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
7. นายเฉลิมพล อาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น ยาม 
8. นายอธิบดี จุลประเสริฐ ปวช. ยาม 
9. นายชาตรี สารสุวรรณ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

10. นางสาวกางเขน บุญเป็ง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
11. นายเฉลิมพล อาคาร ประถมศึกษา ยาม 
12. นางนวลเพ็ญ กองมา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
13. นายบุญฝาง นันเสียง ประถมศึกษา ยาม 
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2.7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2/2561  (ปีปัจจุบัน) 
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2.7.2 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562  
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ส่วนที่ 3  
 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

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

ยุทธศาสตร์ที่   -      
ยุทธศาสตร์ที่   -      
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่าย   

ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 9: พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใช้ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลความส าเร็จของโครงการการด าเนิน งาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ   

 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  
                      ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน   การบริหารจัดการ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูล 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สาขาวิชาต่าง ๆ 
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด  โดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จากบริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบใยแก้วน าแสง เข้าสู่ระบบเครือข่ายของวิทยาลัย ทั้งใน
รูปแบบเครือข่ายที่ใช้สาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ในอัตราความเร็วในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) 
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ในประเทศ 180 Mbps และต่างประเทศ 60 Mbps มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  จากการตรวจสอบ
การจราจรของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traffic) ที่ใช้งานผ่านในระบบเครือข่ายแต่ละระบบ ซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 
2560 จนถึงปัจจุบัน มีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะการรับข้อมูลจากต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในภาพรวมช้าลงอย่างมาก  

งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้ปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่จะท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น 
การจ ากัดความเร็วในการ Download และ Upload ข้อมูลขนาดใหญ่ การชมภาพยนตร์ออนไลน์ การเล่นเกม
ออนไลน์ (เป็นช่วงเวลา) และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่สามารถลด Bandwidth ได้มากนัก และ
อัตราการรับและส่งข้อมูลไม่ลื่นไหลเท่าท่ีควร จากการสังเกตการใช้งานเครือข่ายในช่วงที่มีการใช้อย่างหนาแน่น 
พบว่า มีปัญหาในส่วนการเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศ ( International) จะใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 100 
Mbps ตลอดเวลา เพราะจะมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในต่างประเทศเป็นส่วนมาก 
 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องขยาย และปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะได้
รองรับการขยายงาน ทั้งระบบบริหารจัดการ บริการ และวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบ e-Courseware เป็นต้น โดยจะขยาย
ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในประเทศจากเดิม 100 Mbps มาเป็น 150 
Mbps เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ 
 
6.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สายให้รวดเร็วขึ้น 
7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
       1. ปรับเพิ่มความเร็วมาเป็นในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) ในประเทศความเร็ว 250 Mbps  และ
ต่างประเทศความเร็ว  100 Mbps 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      1. ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในความสะดวก และรวดเร็วของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน 

     2. ระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกอ่ืน 
มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

     3. การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 250 Mbps/ 100 Mbps  12  เดือน 24,166 290,000 
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

  1. ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
  2. แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
  3. บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุง Wifi อินเตอร์เน็ต ส าหรับอาคาร 9 

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

ยุทธศาสตร์ที่   -      
ยุทธศาสตร์ที่   -      
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่าย   

ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 9: พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใช้ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลความส าเร็จของโครงการการด าเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ   

 
 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  
                      ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน   การบริหารจัดการ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูล 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด  โดยใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจากบริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบใยแก้วน าแสง เข้าสู่ระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัย ทั้งในรูปแบบเครือข่ายที่ใช้สาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) งานศูนย์ข้อมูลได้ท าการเชื่อมต่อ
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สัญญาณเครือข่ายไปยังทุกอาคารเรียนเพื่อให้ใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้ รวมทั้งอาคาร 9 ซึ่งเป็น
อาคารสร้างใหม่และเปิดใช้งานในปี 2561 โดยที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังไม่ได้เดินสายสัญญาณ
เชื่อมต่อจากอุปกรณ์หลักของอาคาร 9 ที่ติดตั้ง ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ท าให้ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้ 
 ดังนั้น  วิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสายสัญญาณ เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
6.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สายให้รวดเร็วขึ้น 
7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ติดตั้งสาย LAN จ านวน  8  จุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าติดตั้งสาย UTP ภายในอาคาร จ านวน 8 จุด จุดละ 4,500 บาท 36,000 - 
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 - 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. สาย LAN จ านวน  8  จุด ใช้งานได้ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

  1. ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
  2. แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
  3. บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนาระบบ
เครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  2  ด้านการบรหิารการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์  
มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร 
 
3. ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมทั้งตรวจสอบ และควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  โดยจะต้องจัดเก็บ
เอกสารต่างๆ ให้มีเป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลัง และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนางานวางแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  เพื่อยกระดับคุณภาพการท างานให้มีความต่อเนื่องของงาน 
 3.  เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มีเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เครื่องพิมพ์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง      
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งานวางแผนและงบประมาณมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องพิมพ์ส านักงาน brother รุ่น MFC-T4500DW 30,000 .- 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 37,000 .- 
    
    
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 .- 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เครื่องพิมพ์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง      
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งานวางแผนและงบประมาณมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ช่ือโครงการ  การพัฒนางานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา   
                      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
 2.2 ผู้รับผิดชอบ    งานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ         วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

งานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมาย  และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  
เพ่ือให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1  เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  เป้าหมาย  
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  ห้องประกันคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนา  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.  มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ สมบูรณ์
และยั่งยืน 
 6.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่าย   

ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
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 6.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2.2  เพ่ือใช้ระบบบริหารจัดการด าเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย 
 กลยุทธ์ที่ 3.3.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 6.4   ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   
7.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 8.1 ห้องงานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
9. วันเวลาในการด าเนินโครงการ 
          ช่วงเดือนตุลาคม  2561  ถึงเดือนกันยายน  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
10. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 .- 
    
    
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 .- 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  แบบสอบถาม  และสรุปรายงานผลด าเนินการ 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1.  ห้องประกันคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนามากยิ่งข้ึน  
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.  มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
                 ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
2.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
 2.2 ผู้รับผิดชอบ    งานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ         วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ  และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานของงาน  ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน 
สังคม ในทุกระดับต่อไป 

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ     เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา       พ.ศ. 2561  ทั้งนี้เป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตัวบ่งชี้ และทุก
มาตรฐานที่ร่วมก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์หลักฐานที่สอดคล้องกับรายการประเด็นการประเมินตามตัวบ่งชี้ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้  สามารถน าแนวทางดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติได้จริง ก็จะส่งผลให้
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่มาตรฐาน และเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการต่อไป  
4.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
5.  เป้าหมาย  
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.  บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

2.  ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 
 6.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่ายของ

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 6.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2.2  เพ่ือใช้ระบบบริหารจัดการด าเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาเชียงราย 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 6.4   ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
   มาตรฐานที ่2  การจัดการอาชีวศึกษา  ด้าน 2.3  ด้านการบริหารจัดการ    
7.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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8.  สถานที่ด าเนินการ 
 8.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
9.  วันเวลาในการด าเนินโครงการ 
          ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
10.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าวัสดุ 5,000 .- 
2. ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง  30,200 .- 
3. ค่าวิทยากรบรรยาย (600 บาท x 7 ชั่วโมง x 3 วัน) 12,600 .- 
4. ค่าพาหนะวิทยากร  8,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,800 .- 
 
11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

11.1  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
11.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561    
 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   
  
  



      ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     79 
 

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
1.  ช่ือโครงการ  การพัฒนาห้องงานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
 2.2 ผู้รับผิดชอบ    งานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ         วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
3.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานประกันคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ
เกี่ยวกับงานคุณภาพของสถานศึกษา ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับวิทยาลัยฯ และ
ชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการบริการและ
เผยแพร่ผลงานแก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น   
 
4.  วัตถุประสงค์ 

 4.1  เพ่ือให้ครู  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  และชุมชน ได้รับการบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.2  เ พ่ื อ พัฒนาระบบบริหารจั ดการ   ง านประกันคุณภาพ  ให้ มี ร ะ เบี ยบ   เ รี ยบร้ อย   
เป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 

4.3  เพ่ืออ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.  เป้าหมาย  
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  ห้องประกันคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนา  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.  มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งช้ี/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่ายของ

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2.2 เพ่ือใช้ระบบบริหารจัดการด าเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4   ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
   มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 
7.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 8.1 ห้องงานประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
9. วันเวลาในการด าเนินโครงการ 
          ช่วงเดือนตุลาคม  2561  ถึงเดือนกันยายน  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
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10. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. รื้อพรม ปูพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ 50,000 .- 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล 30,000 .- 
    
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 .- 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

11.1  แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อห้องประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. ห้องประกันคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนามากยิ่งข้ึน  
 12.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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1. ช่ือโครงการ  จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 2.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรหมพิชัย        
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      

3.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่เป็นประจ าทุกปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา สิ่งเสริม และ
สนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึงได้มีการจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ขึ้น และได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดเพ่ือที่จะเข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และในระดับชาติต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  
 2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิด กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง     
 3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด   
 4.  เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
และได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง   
 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน    
  2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ  
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา อันเกิดจากการประยุกต์
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิจัยพัฒนา 
และน าเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

 



      ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     83 
 

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  6  : สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ      
กลยุทธ์ที่  2  : สร้างขีดความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ให้เป็นนักเทคโนโลยี      

นวัตกรรมผ่านกระบวนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ให้พร้อมมุ่งสู่เวทีสากล และสามารถขยาย
ผลสู่การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์        
6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
ด้านวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่   5  ด้านผลลัพธ์                                
องค์ประกอบที่  1  สถานศึกษา        
องค์ประกอบที่  2  ผู้เรียน                    

 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ (จ านวน 15 โครงการ) 10,000 150,000 150,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   150,000 

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

แบบประเมินการน าเสนอ และแบบสรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่         
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะของ     
         นักเรียน/นักศึกษา                                                                         
 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ เกิดประสบการณ์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  
 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 11.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน               
 11.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ   

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา อันเกิดจากการประยุกต์ความรู้ 
และทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิจัยพัฒนา และน า
เผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม                   

 
 
  



      ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     85 
 

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์  
 2.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษาที่มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ เพ่ือ
รองรับตลาดแรงงาน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ  ความเจนจัดด้านวิชาการและคุณสมบัติ
ที่จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและความสามารถปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดังนั้นผู้วิจัยจึง
มีความต้องการที่จะศึกษาต้องการ / ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพ่ือน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่จบการศึกษาทุกคน 
  2. สถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ที่ 3  : ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และ
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  
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6.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่ 5  ด้านผลลัพธ์  
องค์ประกอบที่ 1  สถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4  ผู้เรียน 

 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ  30,000 30,000 30,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 30,000 30,000 

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 
  10.2 ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 
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11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 11.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 11.2 สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาท างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาผู้เรียน ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
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1. ช่ือโครงการ  ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์  
 2.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญ
เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียน การ
สอนในวิชาชีพกับงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้สร้างความเข็มแข็งด้านอาชีพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคม 
หรือ ชุมชน 

4.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือการถ่ายทอดนวัตกรรม  ที่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
  2. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ  5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  คน) 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และชุมชนได้รับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 

กลยุทธ์ที่ 3  : ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพ 
ใหม่ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

6.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 2  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
ด้านที่ 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
6. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
7. ด าเนินการตามโครงการ             
8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ  20,000 20,000 20,000 
2 ค่าวิทยากร  10,000 10,000 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   30,000 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน นักศึกษา 
    -  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 
    -  มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 
    -  มีจิตสาธารณะ 
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  2. ชุมชน 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครื่องมือใช้ในการแปรรูและการประกอบอาชีพ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
   -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 11.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
 11.2 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ชุมชน (ชุมชนละ 100 คน) 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียน นักศึกษา 

- ได้ความรู้ ( ชุมชน งานอาชีพ การตลาด การบัญชี การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ ) 

- กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
- ได้แนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต 
- มีจิตสาธารณะ 

 2. ชุมชน 
- ได้ความรู้ในการประกอบอาชีพ( การเพ่ิมมูลค่า กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์) 
- ได้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
- มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- มีรายได้เพ่ิม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

  - ความร่วมมือกับสถานศึกษา  
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1. ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์  
 2.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานวิจัยนั้น การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมนับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง ในการทราบลักษณะ
ของข้อมูลว่ามีการวัดระดับใด หลักการเบื้องต้นของสถิติ รู้ถึงวิธีการน าเสนอ การอ่าน การวิเคราะห์ และการ
ตีความหมายผล ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญของการน าสถิติมาใช้อย่างเหมาะสม 
 โปรแกรมทางสถิติเป็นซอฟต์แวร์เพ่ือการค านวณและการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีการประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในศาสตร์สาขาต่างๆ จุดเด่นคือ เป็นฟรีแวร์ อีกท้ังโปรแกรมยังรวมเอาคุณสมบัติด้านการจัดการ
ข้อมูล การค านวณ และการแสดงทางกราฟิกไว้ด้วยกัน มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลชนิด Array และมี
ค าสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เรียนรู้
โปรแกรมท่ีมปีระสิทธิภาพและเพ่ิมความสามารถให้กับตนเอง 
  
4.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์
และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1. ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทุกคน 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติและมี
ทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติมีพ้ืนฐานความรู้สถิติวิเคราะห์เพียงพอใจการท าวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  : พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่ 5  : ด้านผลลัพธ์ 
องค์ประกอบที่ 3  : บุคลากรของสถานศึกษา 

 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน 25,000 25,000 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน 5,000 5,000 
3 ค่าท่ีพักวิทยากร 3 คืน 1,500 1,500 
4 ค่าอาหารกลางวัน 70 คน 6,000 6,000 
5 ค่าอาหารว่าง 70 คน 6,000 6,000 
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 70 คน 6,500 6,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   50,000 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์และ
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  3. ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. ครู  จ านวน 30 คน 
 2. บุคลากร จ านวน 30 คน 
  

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติและมี
ทักษะในการใช้โปรแกรม R มีพ้ืนฐานความรู้สถิติวิเคราะห์เพียงพอใจการท าวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย   
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์  
 2.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรหมพิชัย 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยระบบงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นงานหนึ่ง
ที่ต้องให้บริการ เกี่ยวกับงานวิจัยฯ ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับวิทยาลัยฯ และ
ชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และงานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้ง
ระดับหน่วย ระดับภาค รวมไปถึงระดับชาติ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือ
เอ้ืออ านวยความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการบริการและเผยแพร่ผลงานแก่ ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
  
4.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัยฯ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอน
และมีระบบแบบแผน 
  3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
   2. นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. วิทยาลัยฯ ได้มีห้องผลงานการวิจัย ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   2. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 9  : สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา 
6.5 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการ 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่ 5  : ด้านผลลัพธ์ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องส ารองไฟ 1 ตัว 3,000 3,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   3,000 

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
  2. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1. ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
   2. นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. วิทยาลัยฯ ได้มีห้องผลงานการวิจัย ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  จัดท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 7: สร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะด้าน  
               (Center of excellence)   
กลยุทธ์ที่ 10: ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษากับภาครัฐ

และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และส่งเสริมการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง   
กลยุทธ์ที่ 2: จัดการอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่พิเศษ  

  กลยุทธ์ที่ 3: จัดท าความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน        
  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ      
วิสาหกิจ และสร้างผู้ประกอบการใหม่  
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาระบบการเทียบโอนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 และประสบการณ์จากการท างาน เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความรู้ การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน สังคม 

พร้อมทั้งขยายเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา     ทวิวุฒิ กับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิต่างประเทศ     

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่  3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในกรสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3. ผู้รับผิดชอบ งานความร่วมมือ 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
  
5.  หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  นอกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จะเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว  การสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะความรู้เพ่ิมมากขึ้น  มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ที่เกี่ยวข้อง 
  
6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ กับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ        
 2.  เพ่ือจัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพ่ือจัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา    ทวิวุฒิ กับ
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 3.  เพื่อร่วมกันจัดการด้านอาชีวศึกษา  ให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะฝีมือเพ่ิมมากข้ึน   
                     
7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จ านวนสถานศึกษาของรัฐบาลในประเทศท่ีลงนามความร่วมมือด้านทวิศึกษา เพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย จ านวน 2 แห่ง 
  2. จ านวนสถานประกอบการในประเทศที่ลงนามความร่วมมือด้านทวิภาคี  
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย จ านวน 10 แห่ง                             
  3. จ านวนสถานศึกษาในต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือด้านทวิวุฒิ  
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 แห่ง 
  4. จ านวนสถานประกอบการในประเทศที่ลงนามความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาด้านอาชีพ (การศึกษาระบบปกติ) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย จ านวน 10 แห่ง                             
 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็ง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา  ทวิวุฒิ กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการ

โครงการ 
            

3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
            

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 กิจกรรมการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กับ
สถานประกอบการ เพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ กับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

40,000. - 

2 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  สี 10,000. - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000. - 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จ านวนสถานศึกษาของรัฐบาลในประเทศท่ีลงนามความร่วมมือด้านทวิศึกษา เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 2 แห่ง 
  2. จ านวนสถานประกอบการในประเทศที่ลงนามความร่วมมือด้านทวิภาคี  
เพ่ิมข้ึน จ านวน 10 แห่ง                             
  3. จ านวนสถานศึกษาในต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือด้านทวิวุฒิ  
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 
  4. จ านวนสถานประกอบการในประเทศที่ลงนามความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาด้านอาชีพ (การศึกษาระบบปกติ) เพ่ิมข้ึน จ านวน 10 แห่ง                             
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็ง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา  ทวิวุฒิ กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

 11.1  จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
 11.2  ประเมินจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
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1.  ช่ือโครงการ  การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 
 
2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
5.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง และมีคนงาน แม่บ้าน จ านวน 8 คน 
นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 3,400 คน มีห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกหลัง จากจ านวนอาคาร คนงาน 
แม่บ้าน นักเรียน-นักศึกษาและปริมาณห้องน้ า-ห้องส้วม ท าให้วิทยาลัยฯ ประสบปัญหาขาดการดูแลบ ารุงรักษา
ห้องน้ าไม่ทั่วถึงในการท าความสะอาด และเพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตลอดเวลา อีก
ทั้งอาคารเรียน 8 เป็นอาคารโรงแรม พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว และแขกที่จะมาใช้บริการ เป็นสิ่งส าคัญ
ที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน-นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือแก้ปัญญาดังกล่าว   
  



      ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     102 
 

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกอาคารเรียน 1-8 อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง   
     
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             

1. 3.  ด าเนินการตามโครงการ             
4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วม  11  เดือน 36,000 396,000 
 ในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   396,000 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง    
           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง และพร้อมใช้งาน   

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
5.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้วิทยาลัยมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการประมาณ 150  
เครื่อง ซึ่งส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและสนอง
นโยบายมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐให้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 โดยการก าหนดเวลาเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ และปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 25 องศาเซลเซียส รวมถึงการล้างเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และล้าง
เครื่องปรับอากาศ       
 
6.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
 2.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ     
  3.  เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน     
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

    เครื่องปรับอากาศจ านวน 150 เครื่อง ได้รับการบ ารุงรักษา      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง   

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 150 เครื่อง 550 82,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   82,500 

(แปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้ง
เครื่องปรับอากาศมีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา      

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง   

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน  6 
 
2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
5.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยอาคารเรียน 6 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,400 
ตารางเมตร และเป็นอาคารที่มีลิฟท์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม ส าหรับ 11 คน จ านวน 1 ตัว เพ่ือรับส่ง
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่ใช้งานในอาคารดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา ทั้งใน
ด้านปรับระดับชั้นให้ตรงตามต าแหน่งอยู่เสมอ ซึ่งท างานด้วยระบบ GPS-III จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบการ
ท างานเบรค ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ระบบหยอดน้ ามัน หรืออัดไขจารบี การท าความสะอาดห้องเครื่องลิฟท์ และ
เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ข้ึน   
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟท์      
  2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า        

 
7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6  จ านวน 1 ตัว      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง              
2.  เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3.  ด าเนินการตามโครงการ             
4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 1 เครื่อง 68,480 68,480 
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   68,480 
(หกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา      
  2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า         
  3. ลิฟท์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา        

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ช่ือโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน  8 
 
2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
5.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยอาคารเรียน 8 เป็นอาคารปฏิบัติการและหอพัก จ านวน 7 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 3,500 
ตารางเมตร เป็นอาคารที่มีลิฟท์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จ านวน 2 ตัว และมีลิฟท์ขนาดน้ าหนัก
บรรทุก 800 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว เพ่ือรับส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ใช้งานในอาคาร
ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบการท างานต่าง ๆ 
ของลิฟท์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ข้ึน  
     
6.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟท์      
  2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า        
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8  จ านวน  3  ตัว      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ลิฟท์ในอาคารเรียน 8  ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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.  ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             

2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8  3 เครื่อง 40,000 120,000 
 เฉพาะค่าแรงดูแลรักษา ไม่รวมอะไหล่    
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   120,000 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา      
  2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า         
  3. ลิฟท์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา        

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ลิฟท์ในอาคารเรียน 8 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
     
5.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยในวิทยาลัยฯ มีอาคารเรียนและปฏิบัติการทั้งหมด 9 อาคาร และมีหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับจ่าย
กระแสไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด 4 ตัว แต่เนื่องด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าถูกใช้งานเป็นเวลานานและไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาที่ดี ส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบ ารุงรักษา
หม้อแปลงให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา   

   
6.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า      
  2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

    ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน  4  ตัว     
   

 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3.  ด าเนินการตามโครงการ             
4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 4  ตัว 10,000 40,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   40,000 

(สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1.  เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
         2.  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
         3.  หม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา     
   

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2.  ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
5.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยล่อฟ้าแรงสูง  หม้อแปลง  จ านวน  4  เครื่อง  ในวิทยาลัยฯถูกใช้งานเป็นเวลานาน เริ่ม
เสื่อมสภาพ  อาจส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงใหม่  ให้อยู่ในสภาพที่ดี เพ่ือความปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา      

    
6.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า      
  2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง  เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียน 
    ต่าง ๆ ในวิทยาลัย        

 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            ล่อฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่าง ๆ ได้รับการบ ารุงรักษาให้ 
                อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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.  ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             

2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยง 8  ตัว 4,000 32,000 
 จากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยัง อาคารเรียนต่าง ๆ    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   32,000 
(สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา      
         2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า         
         3. สายไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา        

           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      สายฟ้าฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่าง ๆ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดเวลา   

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  ประกันภัยรถยนต์  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
   

 2.3  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ด้านการบริหารจัดการ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพย์ 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นวิทยาลัยขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา 
ประมาณ 4,000 คน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 150 คน ซึ่งในการด าเนินงานของวิทยาลัย จ าเป็น
ที่จะต้องใช้พาหนะในการด าเนินงาน ในส่วนต่างๆ อาทิ เดินทางไปราชการ ศึกษาดูงานของ นักเรียน/นักศึกษา 
เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมที่พาหนะด าเนินการนั้น มีความเสี่ยงในเรื่อง อุบัติเหตุทางจราจรอาจจะเกิดขึ้นจาก ตัว
พาหนะเอง หรือผู้ขับรถ ซึ่งไม่ว่าทางไหนก็เกิดความเสียหายต่อ สินทรัพย์และทรัพย์สินทั้งนั้น  ดังนั้นเพ่ือให้
นักเรียน/นักศึกษา มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงผู้ใช้รถของวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์
ประกันภัยที่ให้บริการในด้านของความปลอดภัยในการเดินทางหลากหลายบริษัท เพ่ือลดการสูญเสียสินทรัพย์ 
รวมถึงประกันชีวิตด้วย  

 ดังนั้นงานพัสดุฝ่ายบริหารทรัพย์ จึงเห็นควรว่าควรจะท าประกันรถยนต์ เพ่ือลดความเสียหายต่อ
สินทรัพย์และทรัพย์สิน รวมทั้งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของเชียงราย สอศ. 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อป้องกันการสูญเสียสินทรัพย์และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
 2.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา มีความม่ันใจในความปลอดภัยในการเดินทาง 
 
7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1                  จ านวน 3 คัน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษา มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

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 านวน 3 คัน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษา มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางร้อยละ 60 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1. จากแบบสอบถาม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานบริหารงานทั่วไป   

2. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 

 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรและคุณภาพ  เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
   พันธกิจที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากร  การบริหารจัดการ
และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่  3.1.3  เ พ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
                มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
   2.3  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ  มูลมณี  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ        ห้องสารบรรณ  และห้องเอกสารการพิมพ์      
 
5.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยงานสารบรรณ  มีภาระงานในเรื่องการบริการเกี่ยวกับหนังสือราชการ  เริ่มตั้งแต่การรับ การ
ส่ง การจัดเก็บ จนกระทั่งถึงการท าลาย  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบและด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานทั้งสิ้น  แต่ในขณะนี้พบว่า ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงานมีใช้
อยู่  บางรายการยังไม่เคยจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้  บางรายการเสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้การบริการงานหนังสือราชการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
การ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและหน่วยงาน  จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์มาเพ่ือรองรับการบริการงาน
หนังสือราชการดังกล่าว 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน งานสารบรรณ ให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน   
 2.   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน        
 3.   เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน     

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1.   มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วยงาน      
  7.1.2.  มีการจัดเก็บและท าลายเอกสารอย่างเป็นระบบ     
  7.1.3.   ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น       
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  7.2.1 มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่ และเหมาะสมในการท างาน             
  7.2.2.  เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์   
   
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องท าลายเอกสาร 1 เครื่อง 30,000 30,000 
2 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 10,000 10,000 
3 เครื่องส ารองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2,000 2,000 
4 เครื่องส ารองไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 3,000 9,000 
5 การ์ดจอ 1 อัน 3,000 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   54,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการที่ดี 
 10.2 ได้อุปกรณ์ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ใช้วัสดุส านักงานอย่างคุ้มค่า 
                         
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานการเงินการบัญชี  

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
 2.3  ประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
  

3. ผู้รับผิดชอบ งานการเงินการบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพย์ยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานการเงินการบัญชีท าหน้าที่ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณของวิทยาลัย เรื่องของ
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การเดินทาง โครงการต่างๆ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย รวมถึงเงินเดือนต่างๆ ของ
บุคลากร ของวิทยาลัยฯ และครุภัณฑ์ที่ใช้งานในปัจจุบันของห้องงานการเงินและบัญชีนั้นมีสภาพการใช้งาน
มาแล้วหลายปี รวมถึงมีจ านวนครั้งที่ซ่อมบ่อย ในการใช้งานบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มีการอาการค้าง ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานของงานการเงินการบัญชีมีประสิทธิภาพลดลง  

 ดังนั้นงานการเงินการบัญชีจึงเห็นสมควรว่าควรเปลี่ยนครุภัณฑ์ของงานการเงินการบัญชีเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด สอศ. และการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการท างานของฝ่ายการเงินการบัญชีด้วย 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานของงานการเงินการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
 2.  เพื่อจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ส าหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  
7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ใช้ในงานการเงินการบัญชี   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ประสิทธิภาพในการท างานของงานการเงินการบัญชี   

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ + เครื่องพริ้นเตอร์ 65,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 .- 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ใช้ในงานการเงินการบัญชี  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีประสิทธิภาพในการท างานของงานการเงินการบัญชี 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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1.  โครงการ  เทศกาลเค้ก และของขวัญปีใหม่ ปี 2562 
  “ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต ก าหนดปัจจุบัน สืบสาน อดีต ปีท่ี 15”   
 
2.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์   

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่  4      ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่  6   พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็น

เลิศทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย (แผนพัฒนา 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1.1  ด้านความรู้ 
  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ยังเน้นให้ความส าคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติโดยได้
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน น าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา ผู้รับการศึกษา และฝึกอบรมให้มีความสามารถในทางปฏิบัติ มีสมรรถนะที่
สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ การจัดการอาชีวศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและพร้อมที่จะ
แข่งขันกับนานาประเทศ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภายใต้การบริหารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมี
นโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน ทั้ง
ในเชิงวิชาการ และทักษะวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความช านาญ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการ
เชื่อมโยงหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสในการกล้าแสดงออกและใช้ทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ศึกษาและปฏิบัติได้จริง ตลอดจนเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
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ภายในสถานศึกษา และสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการจะเป็นผู้ประกอบการ โดยเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดท าโครงการ เทศกาลเค้ก คุกกี้ และของขวัญปีใหม่ 2562 “ชิมเค้ก 
เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต ก าหนดปัจจุบัน สืบสาน อดีต ปีที่ 15” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึก
ประสบการณ์ ทักษะ และการปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการทุกสาขาวิชา น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอก ได้รู้จักวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภายใต้ค าขวัญ “อาชีวะเรียนดี เรียนฟรี มีงานท า” 
  
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 4.3  เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น “1 วิทยาลัย 1 ผลิตภัณฑ์” ภายใต้เครื่องหมายการค้า ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 4.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ ระหว่างผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
และ นักเรียน นักศึกษา 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
  1)  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3,200 คน 
  2)  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 
  3)  จ าหน่ายเค้ก และคุกก้ี ตามเป้าหมาย 1,500,000 บาท  
 5.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  1)  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้จ าหน่ายเค้กและคุกก้ี 
  2)  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ได้จ าหน่ายเค้กและคุกกี้ 
  3)  ผู้บริโภคได้บริโภคเค้กท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย ถูกสุขอนามัย 
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6.  ผลผลิต 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. เสนอขออนุมัติโครงการ             

2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

3. ด าเนินงานตามโครงการ             

4. สรุปผลและรายงานผล             
  
7.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 1)  ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย / พิธีเปิด  จ านวน  10,000  บาท 
 2)  ค่าตกแต่งสถานที่ เวที และร้าน  จ านวน  10,000  บาท 
 3)  ค่าของที่ระลึก    จ านวน            10,000  บาท 
 4)  ค่าแสดงของนักศึกษาและแฟชั่นโชว์  จ านวน  10,000   บาท 
 5)  ค่าแผนผังประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา จ านวน  20,000  บาท 
   รวม    จ านวน  60,000  บาท 
              (หกหมื่นบาทถ้วน) 
8.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  ระบบประมวลผลยอดการสั่งจอง 
 -  ระบบประมวลผลยอดการจ าหน่าย 
 -  สรุปและรายงานผล 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้ง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้าน
ต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 9.3  ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษาสามารถคิด
เป็น  
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น “1 วิทยาลัย 1 ผลิตภัณฑ์” ภายใต้เครื่องหมายการค้า ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 9.4  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคี และท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 
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10.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 10.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
  1)  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3,200 คน 
  2)  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 
  3)  จ าหน่ายเค้ก และคุกก้ี ตามเป้าหมาย 1,500,000 บาท  
 10.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  1)  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้จ าหน่ายเค้กและคุกก้ี 
  2)  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ได้จ าหน่ายเค้กและคุกกี้ 
  3)  ผู้บริโภคได้บริโภคเค้กท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย ถูกสุขอนามัย  



      ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     125 
 

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่          
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนางาน พัฒนา
คน และพัฒนาฐานความรู้ 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 3 
ด้าน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิมชัย  ภู่จีนาพันธ์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้าตลอดจนผลงาน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 

6.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย  เป็นแบบต่อเนื่องทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เกิดประโยชน์ต่อระบบบริหารงานบุคลากร  นักเรียนนักศึกษา   
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  7.1.1  จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าตลอดจนภาคเรียน 
  7.1.2  จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์  จ านวน 36 สปัดาห์/ปี 
  7.1.3  จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  (รายปี)  3,000 ฉบับ/ปี 
  7.1.4  จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 ฉบับ/ปี 
  7.1.5  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี 
  7.1.6  จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 
  7.1.7  จัดท า Photo สรุปภาพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การเผยแพร่  ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 
 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าตลอดภาคเรียน 3,000 - 
2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ จ านวน 36 สัปดาห์ / ปี 2,000 - 
3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ (รายปี) 3,000 ฉบับ/ปี 160,000 - 
4. จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 60,000 - 
5. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี 30,000 - 
6. จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 30,000 - 
7. จัดท า Photo สรุปภาพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี 12,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,000 - 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  10.1.1 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าตลอดภาคเรียน  
  10.1.2 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ จ านวน 36 สปัดาห์ / ปี   
  10.1.3 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ (รายปี) 3,000 ฉบับ/ปี 
  10.1.4 จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 
  10.1.5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี  
  10.1.6 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ป ี
  10.1.7 จัดท า Photo สรุปภาพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี       
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การแพร่  ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
11.1  จากการสัมภาษณ์ 
11.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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1. ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากร 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัด  และ      
    ยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
       ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน 
    อยู่เย็นเป็นสุข 
       ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ  
   สมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ สอศ.  (พ.ศ. 2557 – 2561) 

      ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 1 :   ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนา

 ระบบเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 :   พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 (พัฒนางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาฐานความรู้)  
กลยุทธ์ที่ 3 :   ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม       
กลยุทธ์ที่ 4 :   ปลูกฝัง และส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ       
กลยุทธ์ที่ 6 :   พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 8 :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 11 :  ส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร จัดการภาครัฐ 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษาสู่ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่  1 :  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศทาง 

  ด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่  2 :  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทาง 
  การ ศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่  3 :  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน    

2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  (พ.ศ. 2561 –  2564) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
       เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  3.1.2  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
       การสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

        กลยุทธ์ที ่3.1.2.  เพ่ิมประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
3.1.2.1  โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ครูวิชาชีพ  
3.1.2.2  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
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        เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  3.1.3  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ 
         ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที ่ 3.1.3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจ้าหน้าที่/นักการภารโรง     

3.1.3.1  โครงการอบรมการท างานแบบคุณภาพ  (QUALITY   
CONTROL)   
3.1.3.2  โครงการศึกษาดูงานการท างานแบบคุณภาพ (QUALITY   
CONTROL) 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.2   สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มี  
    ประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 

       เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  3.2.1  เพ่ือให้ระบบการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมา – 
        ภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

        กลยุทธ์ที ่ 3.2.1  
3.2.1.1  โครงการอบรมพัฒนาองค์กร  
3.2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพ  
 งานบริหารทัพยากร 

2.4  ประกันคุณภาพภายใน  (พ.ศ. 2561) 
        มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด  ไดรับการ
พัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง  เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็ง ทางวิชาการและ
วิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ  ตอบสนองความตองการของ ผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน  ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคบัเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา  และการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลใหครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ์ 

3.  ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบุคลากร     

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย / สถานที่อ่ืน ๆ   

5.  หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ให้มีความรู้  ความสามารถในด้าน
วิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทั้งด้านหลักที่เป็นการเรียนการ
สอน  และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาในด้านต่าง ๆ 
               ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 2.  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา         

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้าน
วิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ  และพัฒนาสถานศึกษา 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้าน
อ่ืน ๆ  รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัย 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 การอบรมครูและบุคลากรของสถานศึกษา - 100,000.- 100,000.- 
2 การฝึกอบรม / สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ   - เบิกจ่าย

ตามจริง 
- 

3 การอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ - 100,000.- 100,000.- 
4 การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา - 100,000.- 100,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000.- 300,000.- 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้ก้าวหน้าในทุก

ด้าน  ทั้งด้านการเรียนการสอน  และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

1.  แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
2.  สังเกตการณ์ 
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1. ช่ือโครงการ    จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร     

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนาระบบ  
                เครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงาน 

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

3.  ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบุคลากร     

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ   งานบุคลากร / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   

5.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายให้ก้าวหน้า  และสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน  และเป็นการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  และสถานศึกษามีความก้าวหน้า
ทัดเทียมกัน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและก้าวหน้า 
  2.  จัดเก็บ – จัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  และตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากร 
      ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  3.  ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ  
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8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ 2  ตัว 5,000.- 5,000.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000.- 5,000.- 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อย  ถูกต้อง  และทันสมัย 
2.  สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผล 
2.  สังเกตการณ์ 
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1. ช่ือโครงการ    อบรมคุณธรรม จริยธรรม      

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัด  และ      
    ยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
       ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน 
    อยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ สอศ.  (พ.ศ. 2557 – 2561) 

      ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 1 :   ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนา

 ระบบเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 :   พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 (พัฒนางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาฐานความรู้)  
กลยุทธ์ที่ 3 :   ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม       
กลยุทธ์ที่ 4 :   ปลูกฝัง และส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ       
กลยุทธ์ที่ 6 :   พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 8 :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 11 :  ส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร จัดการภาครัฐ 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษาสู่ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่  1 :  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศทาง 

  ด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่  2 :  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทาง 
  การ ศึกษาให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่  3 :  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน    

2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  (พ.ศ. 2561 –  2564) 
 - 
2.4  ประกันคุณภาพภายใน  (พ.ศ. 2561) 

        มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
        1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
   ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีจิตสาธารณะ
และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม  
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3.  ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบุคลากร     

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย / สถานที่อ่ืน ๆ   

5.  หลักการและเหตุผล 
  ตามนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ข้อที่ 5  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ข้อที่ 2  ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  และเพ่ือเป็นการปลูก
จิตส านึกและปรับพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความสมานฉันท์ตามหลักวิถีชีวิตของประชาธิปไตย  และ
ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
สร้างจิตส านึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  มีส่วนท าให้สถานศึกษามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นพลังในการสืบทอดและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม  
ประเทศชาติ  และพัฒนาในด้านความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม  จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

6.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาถึงกระบวนการคุณธรรมน า 

     ความรู้สู่การบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
2.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้น าเอาคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา 
     บูรณาการในสาขา / วิชาที่สอน 
3.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้น าเอาคุณธรรมมาบูรณาการเข้ากับกระบวน 
     การจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานสถานศึกษา 
4.  เพ่ือให้บุคลากร  (ผู้สอน)  สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้ช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา  

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้เข้ารับการอบรม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการคุณธรรม จริยธรรม 

    มาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
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8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา - 250,000.- 250,000.- 
 เศรษฐกิจพอเพียง    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.- 250,000.- 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  นักการภารโรง 
และเจ้าหน้าที่ธุรการที่เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผลการอบรม 
2.  สังเกตการณ์ 
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1. ช่ือโครงการ    ตรวจสุขภาพประจ าปี       

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัด  และ      
    ยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
       ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ สอศ.  (พ.ศ. 2557 – 2561) 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
      กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  (พ.ศ. 2561 –       
      2564) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพท่ีหลากหลายให้มีความรู้ความสามารถ 

        ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
2.4  ประกันคุณภาพภายใน  (พ.ศ. 2561) 
      มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

                2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.  ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบุคลากร     

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ   งานบุคลากร / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   

5.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ    การ
อาชีวศึกษา  มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  167  คน  ซึ่งในการจัดระบบการท างานนั้นจะต้องเกิดจาก   ความ
ร่วมมือของแต่ละฝ่าย  แต่ละบุคคล  และสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร  คือ  สุขภาพ  และเพ่ือให้
บุคลากรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในด้านสุขภาพของตนเองให้มีร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ  อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการ  เป็นขวัญและก าลังใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ 
    สุขภาพร่างกาย  และทราบถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ 
2.  เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง     
    สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และสามารถดูแล
สุขภาพร่างกายของตนเอง 
8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 การตรวจสุขภาพประจ าปี - ตามท่ีเบิกจ่ายจริง ตามท่ีเบิกจ่ายจริง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ตามท่ีเบิกจ่ายจริง ตามท่ีเบิกจ่ายจริง 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตนเองให้ห่างไกลโรคภัย 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผล 
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1. ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัด  และ      
    ยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน  
    และบริการ  โลจิสติกส์  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  กลุ่มอาเซียน +6  
    และ GMS 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา  เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
    เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
 2.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ สอศ.  (พ.ศ. 2557 – 2561) 

      ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 2 :   พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 (พัฒนางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาฐานความรู้)  
กลยุทธ์ที่ 3 :   ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม       
กลยุทธ์ที่ 6 :   พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 8 :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 11 :  ส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร จัดการภาครัฐ 

(Public Sector Management Quality Award :  PMQA) 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษาสู่ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่  1 :  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศทาง 

  ด้านวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่  3 :  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน    

2.3  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  (พ.ศ. 2561 –       
      2564) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  3.1.1  เพ่ือให้ผู้บริหารจัดการบริหารที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต 
       กลยุทธ์ที ่ 3.1.1  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบัน 

3.1.1.1  โครงการศึกษาดูงานการศึกษาสู่โลกอนาคต  
3.1.1.2  โครงการการเรียนรู้การบริหารงานสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0  
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2.4  ประกันคุณภาพภายใน  (พ.ศ. 2561) 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ 
 
3.  ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบุคลากร     

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /สถานที่อ่ืน ๆ 

5.  หลักการและเหตุผล 
  ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความส าคัญของมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และภายใน 6 ปี  นับตั้งแต่ พรบ.  ใช้บังคับให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอก  และใน
ระบบมาตรฐาน คุณภาพ ISO  9002  ข้อ 4.18  มีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่าสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีและ
ด ารงไว้ถึงขั้นตอนการฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษา  ซึ่งอยู่ในรูปแบบการอบรม  สัมมนา  ให้ความรู้ในด้าน
การศึกษาดูงาน  การฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยหรืออ่ืน ๆ 
  และการศึกษาดูงานถือเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่บุคลากร เพ่ือสามารถ
น าเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษาให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล  และทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่  และให้สอดคล้องกับ  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  รวมทั้งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่นั้น ๆ  ด้วย 

6.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้น าความรู้และประสบการณ์ 

    ใหม่ที่ได้รับจากการดูงานมาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสถานศึกษา 
2.  เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการอบรม   
    สัมมนา  โดยให้ความรู้ในด้านการศึกษาดูงาน 
3.  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่นั้น ๆ  

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้มีการพัฒนา   

    ตนเองพัฒนางาน  และพัฒนาสถานศึกษา 
2.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้เรียนรู้ 
    ประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน  และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น   
    วิถีชีวิตประจ า  

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษา  
และได้รับประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การใช้ชีวิตประจ าวัน 
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8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

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. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกัด - 800,000.- 800,000.- 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
2 โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ   - 800,000.- 800,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,600,000.- 1,600,000.- 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  นักการภารโรง 
และเจ้าหน้าที่ธุรการที่เข้าร่วมโครงการ 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม 
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1. ช่ือโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรและคุณภาพชีวิต  เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์ 
        และยั่งยืน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับรวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้อง กับกรอบ 
  คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายคุณธรรมเชื่อมโยงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6  สนับสนุน สืบสาน ประเพณี การอนุรักษ์เผยแพร่และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
  ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษากับ 
  ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการเทียบโอนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
  และประสบการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดสวัสดิการแก่ผู้เรียนสายอาชีพและเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสาย 
  สามัญ 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการศึกษาแรงงานไทย 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2  ก ากับ  ติดตาม  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ตลาดแรงงานในระดับสากล 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.1 ด้านความรู้ 
   1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   1.3  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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3. ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  บริเวณชั้นล่างอาคาร 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขียงราย 
5.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน  ย่อมมีความรักความผูกพันธ์ต่อครูและ
สถานศึกษา มีความภูมิใจในการศึกษา 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน 
ที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน  

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจความรักความผูกพันธ์อันดีระหว่างครู  นักเรียน  นักศึกษาและ 
      สถานศึกษา 
 2.  เป็นเกียรติแก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 

7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร จ านวน  1,205  คน 
  2. เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะเล่า 
     เรียนให้ผ่านเกณฑ์ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ  มีความรัก  ความผูกพันธ์ต่อสถานศึกษา 
  2. สร้างก าลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นแรงผลักดันในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
6. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
7. ด าเนินการตามโครงการ             
8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อมปก (1,205*100 บาท) 120,500 .- 
2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ 180,750 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,250 .- 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู  นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ  มีความรัก  ความผูกพันธ์อันดีต่อสถานศึกษา 
 2. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจต่อบุตรหลาน 
 3. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.ใช้แบบสอบถาม 
 2.สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ  จัดชื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2  สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงา 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

3. ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  บริเวณชั้นล่างอาคาร 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานทะเบียนต้องมีการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนแต่ละปีในปริมาณที่มากท าให้
เอกสารที่จัดท าขึ้นเกิดการช ารุดอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการสืบค้น การเก็บรักษาท่ีไม่มีคุณภาพ เพ่ีอเป็นการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและ ให้การจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเข้าระบบสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการเก็บรักษา
โดยการเคลือบพลาสติกเพ่ือให้เกิดความ คงทน  ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 2.  เพื่อป้องการช ารุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการสืบค้นและเก็บรักษา 
 3.  เพื่อที่จะสามารถจัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือที่สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกท่ีเพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้องเก็บรักษา  
  2. แฟ้มมีความเพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่เกิดการช ารุดหรือ 
      ฉีกขาด   
  2. ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบสารสนเทศ 
  3. สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าแผ่นเคลือบ ขนาด A4 125 cm 20,000 .- 
2 แฟ้ม ความสูง 4 นิ้ว ขนาด F4 6,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 .- 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์   
 2. การจัดเก็บตามระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหมวดหมู่ 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.ปริมาณการจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียนตามขั้นตอนตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.จากการสังเกตและรายงานสรุป 

 



      ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     147 
 

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2  สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงา 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

3. ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  บริเวณชั้นล่างอาคาร 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียนมีภาระงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเอกสารเป็นจ านวนมาก  ทั้งส่วนของประวัติ
นักเรียน  นักศึกษา,เอกสารใบ รบ., เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดพัฒนาในด้านการจัดเก็บข้อมูล  งาน
ทะเบียนจึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารให้เกิดความเป็นระเบียบและสามารถค้นหาง่ายเมื่อ
ต้องการใช้งานนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในห้องท างานได้เป็นอย่างดี 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.  ลดขั้นตอนในการสืบค้นและสืบค้นได้รวดเร็วขึ้น 
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7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
  2. สร้างการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ   
  2. สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 40,000 .- 
2 เครื่องเคลือบเอกสาร 5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 .- 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ความเป็นระเบียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารข้อมูล 
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1. ช่ือโครงการ  วัสดุพัฒนางานทะเบียน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2  สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงาน 

 
 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

3. ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  บริเวณชั้นล่างอาคาร 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียน  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ตลอดจนจบ
การศึกษา การจัดท า หรือจัดเก็บเอกสารจึงมีจ านวนมากเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้ง ในด้านภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน การบ ารุงรักษาตลอดถึงการท าลาย นอกจากนี้คอมพิวเตอร์แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ
เครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะท าใบ รบ.จบ หรือการปริ้นเอกสารต่างๆ รวมทั้งหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการใช้
งาน เพ่ือให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานทะเบียน ดังนั้น      จึงต้องมีการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ศักยภาพพร้อมก้าวไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานทะเบียนให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 
 2.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 3.  ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
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7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วยงาน 
  2. มีการจัดเก็บและท าลายอย่างเป็นระบบ 
  3. ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน   
  2. เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 16A 40,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 .- 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการที่ดี 
 2. ได้อุปกรณ์ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้วัสดุส านักงานอย่างคุ้มค่า 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม   
 2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
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1. ช่ือโครงการ  พัฒนาห้องส านักงานอาคารสถานที่ 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 

 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนาระบบ  
                เครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงาน 

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
          

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานอาคารสถานที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่ 
ประกอบด้วยอาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ และมีหน้าที่สนับสนุนในเรื่องสิ่ง
อ านวยความสะดวกในทุกๆด้านเกี่ยวกับกระบวนการเรียนสอนในทุกประเภทวิชา 
 
6.  วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาในทุกมิติ  
อย่างเป็นปัจจุบัน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     1. จัดท าส านักงานและพ้ืนที่การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับอาคารสถานที่จ านวน  1   แห่ง 
      บริเวณพ้ืนที่ด้านล่างอาคารวิทยบริการหลังใหม่   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนนักศึกษามีพึงพอใจในการใช้พ้ืนที่และแหล่งการเรียนรู้ทุกส่วนในสถานศึกษา 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ตู้ชั้นลอยประตูบานเลื่อนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 5,000  
2 โต๊ะปฏิบัติงานช่างทั่วไปพร้อมอุปกรณ์จับยึด 8,000  
3 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าคุณภาพสูง   40,000  
4 ปั้มลมโรตารี  ความจุ  80  ลิตร 12,000  
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   65,000  
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    เพ่ิมมากข้ึน  
กว่าเดิม  40% 

 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่แก่นักเรียน  นักศึกษา   ประมาณ  
2800 คน 

 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษา 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1. ใช้แบบสอบถาม        
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1. ช่ือโครงการ  บ้านรื่นรมณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 

 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนาระบบ  
                เครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงาน 

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีความหมายอีกนัยหนึ่งคือบ้านหลังที่สองส าหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาหา
ความรู้ในสถานศึกษา  ดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดความรื่นรมณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวัน รู้สึกมีความ
อบอุ่นเกิดความพึงพอใจที่ต้องใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกันอย่างจ ากัด   จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้
นักเรียน  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโดยทางอ้อม   ซึ่งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของ 
สถานศึกษาให้ถูกสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมมลพิษด้านต่างๆ 
 
6.  วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความรื่นรมณ์ในบริเวณสถานศึกษาแบบยั่งยืน 
  
7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เพ่ิมพ้ืนที่บรรยากาศของความรื่นรมณ์ทั่วไป  40  %   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบรรยากาศให้เกิดความรื่นรมย์ในบริเวณสถานศึกษา 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ประตูกระดกอัตโนมัติ  ขนาด 4  เมตร 68,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบควบคุมมลพิษและการจัดเก็บขยะเป็นมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย  
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 1. บ้านขยะสามารถรองรับจ านวนขยะในช่วงระหว่างของสถานศึกษาวันได้อย่างเพียงพอ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบควบคุมมลพิษและการจัดเก็บขยะเป็นมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม   
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1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 

 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์      (พัฒนางาน  
พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู้) 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

 2.3  ประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
          
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  
5.  หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่ใช้สอยส าหรับเป็นซุ้มอ่านหนังสือและท าการบ้านของนักเรียนมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน  และในส่วนของการจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่ง
เคลื่อนย้ายต าแหน่งอยู่เป็นระยะๆ  เพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศให้เกิดความน่าอยู่รื่นรมย์ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ในการจัดท าที่นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือระหว่างรอการเข้าเรียนของนักเรียน  
นักศึกษาในระหว่างวัน 
 

7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  เพ่ิมพ้ืนที่แหล่งภูมิทัศน์เพ่ือพักผ่อนทางสายตาในบริเวณสถานศึกษา 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษามีพ้ืนที่อ่านหนังสือ  นั่งพักผ่อนและท าการบ้านเพิ่มขึ้น 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 วัสดุในการก่อสร้างตกแต่งภูมิทัศน์ทั่วไป 55,500  
2 รถเข็นเอนกประสงค์  ขนาด พท. 80x100  cm 12,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือและท าการบ้านเพิ่มมากขึ้น  กว่าเดิม  40% 

 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1.นักเรียน  นักศึกษาสนใจเข้าค้นคว้าหาความรู้ในแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียน  นักศึกษามีแหล่งการเรียนและซุ้มอ่านหนังสือ สนับสนุนการเรียนรู้รอบ ด้านมาก
ขึ้นกว่าเดิม   40 % 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ใช้แบบสอบถาม           
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1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2562 
2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์      (พัฒนางาน  
พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู้) 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

  

 2.3  ประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ในพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีอาคารเรียนจ านวน  9  หลัง และอาคาร
เอนกประสงค์อีก  4  หลัง มีห้องเรียน  ห้องปฎิบัติการที่ใช้รองรับการเรียน  การสอน  ของนักเรียน  นักศึกษา
ประมาณ  2800  คน  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องคอยดูแลรักษาสภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบันตลอด
ปีการศึกษา  2562 
6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้อาคารเรียนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ   มีห้องเรียนเฉพาะทาง
ตามมาตรฐาน ของ สอศ.  และเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 
7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจ านวน  9  หลัง  อาคารเอนกประสงค์อ่ืนๆ 4  หลัง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.รักษาคุณภาพของอาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้  อย่างเป็น
ปัจจุบัน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

3 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทั่วไป 80,000 80,000 
4 ครุภัณฑ์เครื่องมืองานช่าง 50,000 50,000 
    
    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 130,000 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1.สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการใช้งาน/จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.อาคารสถานที่มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  ตามผลการด าเนินงาน          
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1. ช่ือโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   และปริญญาตรี   ทุกชั้นปี  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  2561   

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.2 ผู้รับผิดชอบ     งานครูที่ปรึกษา 
2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางก้าวกระโดด ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายกับนักเรียนนักศึกษา  เช่น  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท  ปัญหายาเสพติด   ปัญหาชู้สาว  และปัญหาการปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้าน
การเรียนการสอน  ตลอดจนวิทยาลัยฯ เองก็ได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช.1,.2,3 ปวส.1,2  และปริญญาตรี ปีที่ 1 ,2  ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนรวมทั้งเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และ
ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน  กฎ  ระเบียบ  และ 

ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ   ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
2.  เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และรับทราบปัญหาของ นักเรียนนักศึกษา  และหา 

แนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาเก่า ระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1,  
ปวส.2   และปริญญาตรี  ปีที่ 1  ปีที่  2  ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  3,440  คน  อย่างน้อย  ร้อยละ  
70   ของผู้ปกครองทั้งหมดเข้าร่วมประชุม 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1.  ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่รู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง 

2.  สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
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6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

 6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

                องค์ประกอบที่1 การแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 
 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ      12,000 12,000 
2 ค่าอาหารว่าง (โดยประมาณ)    95,000 95,000 
3 ค่าใช้สอย     30,000 30,000 
4 ค่าด าเนินงาน  8,000 8,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   145,000 
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9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
           1.  แบบสอบถาม 
           2.  สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ  

วิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง  และสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ  อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3,ปวส.1,ปวส.2 ปริญญาตรี ปีที่
1  และปริญญาตรี ปีที่  2  ทุกแผนกวิชาที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ  70  ของผู้ปกครองทั้งสิ้น 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  และสรุปรายงานการด าเนินงานตามโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ  ลดปัญหาการออกกลางคัน 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 2.2 ผู้รับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา     
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ที่ต้องเร่ง
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันท าให้เกิดความสูญเปล่าของ 
งบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท า โครงการ/กิจกรรมขึ้น เพ่ือหาวิธี  และ
แนวทางในการลดปัญหาในการออกกลางคันของนักเรียน โดยอาศัยนวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้  
ในการแก้ปัญหาและเป็นหลักปฏิบัติงานในอนาคต 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของนักเรียน  

4.2 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
4.3 เพ่ือส ารวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษากลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปัญหา กลุ่มออกกลางคัน 
4.4 เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เสียงต่อการออก

กลางคันของนักเรียน  นักศึกษา 
5.  เป้าหมาย  

5.1 เชิงปริมาณ ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันลง 5 %  
5.2 เชิงคุณภาพ พัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพ 

6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 ยุทธศาสตร์ของ สอศ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  
กลยุทธ์ที่ 8 : เร่งลดปัญหาการออกกลางคันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

 
6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าตอบแทน   10,000 
35,000 
15,000 

2 ค่าใช้สอย   
3 ค่าวัสดุ   
4 ค่าของที่ระลึก   30,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   90,000 

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

9.1 สรุปผลการเยี่ยมบ้าน   
9.2  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
9.3  จากแบบสรุปจ านวนนักเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสียง  กลุ่มปญัหา  และกลุ่มออกกลางคัน 
9.4  จากรายงานจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน  

10.2 รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน       
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคันลดลง ร้อยละ  5 
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1. ช่ือโครงการ  โครงการห้องเรียนสีขาว 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 2.2 ผู้รับผิดชอบ    งานครูที่ปรึกษา     
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน “ยาเสพติด”  เป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงท าให้
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายเร่งรัดแก่สถานศึกษาทุกแห่งทั่ว
ประเทศร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับ
การบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถป้องกันตนเอง ชุมชน 
และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาสีขาว มุ่งเน้นให้สถานศึกษามี  “โครงการห้องเรียน      
สีขาว”  ส่งผลให้เกิดห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
 4.2  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา 
 4.3  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา    
5.  เป้าหมาย  
   5.1  เชิงปริมาณ 
 -  ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนสีขาว  คิดเป็นร้อยละ 100 
 -  การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “โครงการห้องเรียนสีขาว”  โดยมีความพึงพอใจ ในระดับ   
             ไม่น้อยกว่า 3.50 
   5.2  เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนสีขาว ในระดับดี 
 -  นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด การรู้จัก 
    ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในห้องเรียน 
 -  ครูแกนน า และนักเรียน นักศึกษาแกนน ามีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมต่อต้าน           
            ยาเสพติดในสถานศึกษา 
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6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าตอบแทน   5,000 
5,000 

40,000 
2 ค่าใช้สอย   
3 ค่าวัสดุ   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   50,000 

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

9.1 แบบสอบถาม 
9.2 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด  โรคเอดส์ในสถานศึกษา 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผลผลิต 
    -  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจในโครงการห้องเรียนสีขาว 

      ไม่ต่ ากว่า 3.50 
    -  สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
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10.2  ผลลัพธ์ 
    - สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้    
              เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
    - ครูแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการแก้ไข 
               ปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 

   - นักเรียน นักศึกษารู้ถึงโทษของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข วิเคราะห์ถึงโทษที่   
     เกิดกับร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเอง สังคมและชุมชน ส่งผลให้รู้จัก  
     หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ 
   - นักเรียน นักศึกษาแกนน ามีการรณรงค์ ชักชวน หรือแนะน าการป้องกัน และการหลีกเลี่ยง  
     จากการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ 

 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. จ านวนห้องท่ีด าเนินงานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  20  ของห้องเรียนทั้งหมด 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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1.โครงการ    จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 

2.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

 2.1  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.2  ผู้รับผิดชอบ              งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน                                                  

 2.3  สถานที่ด าเนินโครงการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา  จะมีนักเรียน นักศึกษาใหม่  เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาใหม่ จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลสถานศึกษา  แผนการเรียน  กฎ ระเบียบต่างๆ  ของวิทยาลัยฯ    
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ข้อมูลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่
วิทยาลัยก าหนด 

4.วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่  ทราบข้อมูลสถานศึกษา  แผนการเรียน  กฎ  ระเบียบต่างๆ  
    ของวิทยาลัยฯ  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้มีคู่มือในการศึกษาจนจบหลักสูตร  และมีความประพฤติท่ี

เหมาะสมปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 

5.เป้าหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 
  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  1,800  เล่ม 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ส าหรับใช้ประกอบในการเรียนและ 

การปฏิบัติตนตลอดหลักสูตร 

6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ 
                                    มาตรฐาน 
                กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
 6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 6.3 ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 
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7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ( 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 จัดท าคู่มือนักเรียน 1,800 50 90,000 
2 ค่าวัสดุ   1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   91,000 
 

9.ผลผลิต 
 นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 

10.ผลลัพธ์ 
1.  นักเรียน  นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ครบทุกคน 
2.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 

11.เครื่องมือและวิธีวัด 
  1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ   
 2. สังเกตจากนักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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1. ช่ือโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 ผู้รับผิดชอบ         งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   
                                               หวัหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา และนักเรียน/นักศึกษา 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ    โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
3.  หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  การกระจายโอกาสทางการศึกษา แก่
นักเรียน นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสศึกษามากขึ้น  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาลในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และจากนโยบายเพ่ิม
สัดส่วนนักเรียนในระบบอาชีวศึกษาเทียบกับมัธยมศึกษาเป็น 60 :40  และปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี  เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจากการท าวิจัยของนักเรียนในระดับ ปวส.  
แผนกวิชาการตลาดพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับการแนะแนวจากผู้ที่มีความรู้ในสาขา
วิชาชีพนั้นอย่างแท้จริง  ส่งผลให้ไม่เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพในระบบทวิภาคี 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพมีหลากหลายทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองมี
ทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ  ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนซึ่ง
เปิดท าการสอนเป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดภาวะการแข่งขันในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  เพ่ือโน้มน้าวให้
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ  การแนะแนวการศึกษาที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์แนะแนว
ของโรงเรียนมัธยมศึกษารับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น
ต่อไป  

4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงราย   
2. เพ่ือให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทัง้ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  และทวิภาคี 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย  
5. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนในสาขาวิชาชีพให้มากข้ึน 

5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  และโควตา 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพิ่มมากขึ้น 
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 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษาและครูแนะแนว 
              โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

  2.  เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น  
3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
5. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว มีทัศนคติและความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง

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

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.2   ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

          6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    องค์ประกอบที่1 การแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าแผ่นพับ  6,000 6,000 
2 ไวนิล  6,000 6,000 
3 Backdrop  15,000 15,000 
4 ค่าวัสดุ  10,000 10,000 
5 ค่าใช้สอย  15,000 15,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  52,000 52,000 
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9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
          แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการแนะแนว 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบ 
นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา   หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  
ระบบปกติ  และทวิภาคี  เพิ่มจ านวนผู้เรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น 

2.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษาและครูแนะแนว  
    โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

  2.  เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น  
3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากข้ึน  
5. ปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี  ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,การโรงแรมและ 
    บริการ  และอาหารและโภชนาการ  มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  และโควตา 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพิ่มมากขึ้น 
4.  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว  มีทัศนคติและความรู้  ความเข้าใจที่  
    ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี           
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1. ช่ือโครงการ  ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.2 ผู้รับผิดชอบ     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิมเป้าหมายผู้เรียนในสายวิชาชีพให้มีในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นปัจจุบัน
พบว่าจ านวนผู้เรียนยังไม่เป็นตามเป้าหมาย  ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนสายวิชาชีพ     การจัดการศึกษาท่ีพึงประสงค์ในอนาคต  นอกจากเป็นการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพ  ทั้งด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  และเจตคติ   ที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง  รู้จัก
ชีวิต  เข้าใจสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมแล้ว ครู – อาจารย์  จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องด้าน
วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใดเหมาะสมกับ
ผู้เรียน  และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  ดังนั้นควรจัดให้มีการประชุมครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและน าไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3.  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพ  และน า
ความรู้เรื่องการเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง   
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1.ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
  2.  เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น 

3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 

4.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
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6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

    กลยุทธ์ที่ 2    เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วย รูปแบบที่ 
      หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 

6.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    ด้านการบริหารจัดการ    

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

                  องค์ประกอบที่1 การแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน(โดยประมาณ) 80 ชุด 8,000 8,000 
2 ค่าของที่ระลึก (โดยประมาณ)  18,000 18,000 
3 ค่าอาหารว่าง (โดยประมาณ) 80 ชุด 2,500 2,500 
4 ค่าวัสดุ  8,000 8,000 
4 ค่าใช้สอย  5,000 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  41,500 41,500 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
          แบบสอบถาม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพ  และน าความรู้เรื่อง
การเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง   

11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                 จ านวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมประชุม  และจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้ามา
สมัครเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 

  2.  การเพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
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1. ช่ือโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา  2561 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 ผู้รับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3.  หลักการและเหตุผล 

ในปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  667  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 
515 คน  และระดับปริญญาตรี  จ านวน  47  คน  รวมทั้งสิ้น  1,229  คน    และมีนักเรียน  นักศึกษาส่วนหนึ่ง
ที่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ตลอดที่ได้ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ  จึงจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ในเรื่องช าระหนึ้คืนกองทุนฯ  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วและมี
งานท า   เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ  ปัจฉิม
นิเทศนักเรียน  นักศึกษา  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2561   
4.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต

หลังส าเร็จการศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และการช าระหนี้ 

5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3  ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  
ทั้งหมด  เข้าร่วมกิจการโครงการ 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2.  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้
ชีวิตส าเร็จหลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และการช าระหนี้   
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6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

      กลยุทธ์ที่ 2  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
      กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      กลยุทธ์ที่ 9  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 

                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

       กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ 
                      ฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
       กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือใน 
                      การจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
       กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ 5  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
                      ของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย 
6.6 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.4 ด้านการน านโยบาย สู่การปฏิบัติ   

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ด้านที่ 5  ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  

    องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน 
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 
    ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
    ตัวบงชี้ที่ 4.4 ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตัวบงชี้ที่ 4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 
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7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง(ชุดละ 25 บาท) 450 คน 11,250 11,250 
2 วิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน     600      600  
3 ค่าวัสดุ  5,000 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   16,850 16,850 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
          แบบประเมินผล 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม  มีความมั่นใจและความพร้อมใน  การเข้าสู่ตลาด แรงงาน        
มีความพร้อมในการช าระหนี้คืนกองทุน   
  
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                 นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3, ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  จ านวน  450 คน        
เข้าร่วมกิจการโครงการ 
          11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  และมีงานท า  มีวินัยในการเตรียมความพร้อมในการ
ช าระหนี้คืนกองทุนฯ 
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1. ช่ือโครงการ ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 ผู้รับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3.  หลักการและเหตุผล 

ในปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  667  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 
515 คน  และระดับปริญญาตรี  จ านวน  47  คน  รวมทั้งสิ้น  1,229  คน  จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ  ปัจฉิม
นิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีขวัญก าลังใจ มีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต

หลังส าเร็จการศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพัน และร าลึกถึง  สถานศึกษา  ครู - อาจารย์ 

5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3  ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  จ านวน  1,229  คนเข้า
ร่วมกิจการโครงการ 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2.  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้
ชีวิตส าเร็จหลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา  ครู-อาจารย์   
6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

      กลยุทธ์ที่ 2  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
      กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      กลยุทธ์ที่ 9  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 
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                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 

       กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการ 
                      ฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
       กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือใน 
                      การจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
       กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
       กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ 5  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
                      ของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย 
6.7 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พ่ึงประสงค์ 
  1.3 ด้านคุณธรรมจริยะธรรมชองคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์   

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ด้านที่ 5  ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  

    องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน 
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 
    ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
    ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 
    ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ  
                     เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง(ชุดละ 25 บาท) 1,250 คน 31,250 31,250 
2 ค่าอาหารว่างครู(ชุดละ 25 บาท) 100  คน 2,500 2,500 
3 ค่าหมอท าขวัญ 1 คน   1,000   1,000 
4 ค่าช่อดอกไม้ (20 บาท) 1,350 ช่อ 27,000 27,000 
5 วิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน     600      600  
6 ค่าบายศรี พร้อมเครื่องสักการะ  5,000 5,000 
7 ด้ายสายสิญจน์    1,500   1,500 
8 ป้าย 1  ผืน 1,200 1,200 
9 ของที่ระลึก  1,000 1,000 
10 ดอกไม้ตกแต่งสถานที่  3,000 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   74,050 74,050 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
          แบบประเมินผล 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม  มีความมั่นใจและความพร้อมใน  การเข้าสู่ตลาด แรงงาน       
มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีความผูกพันกับสถานศึกษา ครู – อาจารย์    
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                 นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3, ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  จ านวน  1,229 คน      
เข้าร่วมกิจการโครงการ 
          11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน/นักศึกษามีงานท า  หรือได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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1. โครงการ   ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 ผู้รับผิดชอบ      งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน     

2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3. หลักการและเหตุผล 
   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ                  
และผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคม  เพ่ือลดรายจ่าย          
สร้างรายได้ให้กับประชาชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนและครอบครัวอย่างยั่งยืน    

4.วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพเพ่ิม 

2.  เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้จากการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายตามหลักการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้วิชาชีพในการประกอบอาชีพ 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   จ านวน  25  คน/หลักสูตร   
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 

        3 จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
6.8 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
3.1 ด้านความมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
องค์ประกอบที่  1 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   
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7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากร   15,000 
2 ค่าตอบแทน    15,000 
3 ค่าใช้สอย    5,000 
4 ค่าวัสดุ   35,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รู้จักน าสิ่งของรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 2. ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน  50  คน 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 2. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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1. ช่ือโครงการ ฝึกอบรม  108  อาชีพ   

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 2.2 ผู้รับผิดชอบ              งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการฝึกอบรม  108   
อาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ  2562   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพ   ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ 
และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

4.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   
 2.  เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษามีวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
5.  เป้าหมาย  
 1.  นักเรียนนักศึกษา จ านวน  1,000  คน 
 2.  นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่5 : จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
      กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตาม                 

                 โครงการพระราชด าริ 
6.9 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่  4  ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากร 9,000 
2 วัสดุฝึก 30,000 
3 ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 -  แบบสอบถาม 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน   
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ   จ านวน  1,000  คน 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก 
         -  ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 ผู้รับผิดชอบ              งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  บ้านหัวแม่ค า             
                ต าบลแม่สลองใน  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย        
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   ประจ าปีงบประมาณ  2562  หลักสูตรละ  30  ชั่วโมง มีความรู้และทักษะด้าน
อาชีพ  ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้  น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   
 2.  เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
5.  เป้าหมาย  
 1.  นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน  40  คน 
 2.  นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
      กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่  3  สง่เสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการ
พระราชด าริ 
6.10 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 ด้านความมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่  4  ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากร 10,000 
2 วัสดุฝึก 20,000 
3 ค่าอาหารว่าง  5,000 
4 ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 -  แบบสอบถาม 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.  เป็นการสร้างความร่วมมือ ประสานงาน และความสามัคคีระหว่างสถาบัน 
 2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน   
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ   จ านวน  40  คน 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 
2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 2.2 ผู้รับผิดชอบ                งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
    3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ   ด้าน
อาชีพส าหรับคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ให้มีความรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  และเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะ
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และยังเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตามความสนใจ 

4.  วัตถุประสงค์           
  1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในการเรียนรู้     
  2.  เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฝึกทักษาอาชีพ      
  3.  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

5.  เป้าหมาย  
 1.  ผู้พิการ  จ านวน  50  คน 
 2.  ผู้พิการมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่5 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพใหม้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่  7  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสา  ด้วยการบริการสังคม 
6.11 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่  4  ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ 20,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 -  แบบสอบถาม 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน   
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 -  ผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ     

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 -  ผู้พิการมีทักษะในด้านการท าอาหารและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
         -  ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น 
       เป็นสุข        
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
 

 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพตาม 
         หลักธรรมมาภิบาล       
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานคุณภาพงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 2.4  ประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานที่ การจัดการอาชีวศึกษา       
ด้าน 2.3 ด้านการบริหารจัดการ        

3. ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
4. สถานที่ด าเนินโครงการ หอ้งปฐมพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     
  
5.  หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา เป็นสิ่งส าคัญ  ห้องพยาบาลเป็นศูนย์รวมที่นักเรียนนักศึกษา เข้าใช้ 
บริการเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นวัสดุครุภัณฑ์ที่ต่าง ๆ ก็ควรจะมีให้พร้อมส าหรับการให้บริการ เพ่ือ
ความสะดวก ในการเข้าใช้บริการ 

6.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้วัสดุครุภัณฑ์ให้ความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษา 
 2.  เพื่อมีนักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตของตัวเอง 
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7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครุภัณฑ์ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษา 
  2. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรง 
 
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องชั่งดิจิตอล  จ านวน 2 เครื่อง 4,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 .- 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เชิงปริมาณ   
  10.1 รถเข็นผู้ป่วย  จ านวน 1 คัน  

10.2 เครื่องชั่งดิจิตอล  จ านวน 2 เครื่อง  
10.3 เครื่องวัดส่วนสูง  จ านวน 1 อัน   
10.4 รถเข็นขนของ  จ านวน 1 คัน   

 10.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได้รับความสะดวกต่อการใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 
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1. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.2 ผู้รับผิดชอบ           

 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

3.  หลักการและเหตุผล 
             ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   มุ่งม่ันพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนมี พฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ มีความกล้า
แสดงออกตามศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จัด
ประสบการณ์เพ่ีอให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
 จากความส าคัญข้างต้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน ขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และมี
ความสุข  

4.  วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา  
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 

 5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 -  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  3,400 คน 
 -  ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ จ านวน  156  คน 
 -   จ านวนโครงการ    35  โครงการ 
  5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  พัฒนาความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของนักเรียน นักศึกษา  อย่างเป็นระบบ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ ที่  7  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิตอาสา  ด้วยการบริการสังคม 
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6.12 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ด้านที่ 5  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

องค์ประกอบที่  2  กิจกรรมนักเรียนลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาดหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
องค์ประกอบที่  3  โครงงาน 
องค์ประกอบที่ 4  ชุมนุม/ชมรม 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ล าดับ กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลา รายได้ฯ อุดหนุนฯ 
(นโยบาย15ปี) 

ภาคเรียนที่ 2/2561     

1 การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ จ านวนลูกเสือวิสามัญ - 80,000  

2.   ตัดชุดสูทคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ตัดสูทจ านวน  10  ผิน  15,000  

3. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ 
2 สี) 

จ านวนลูกเสือวิสามัญ  2,000  

4. โครงการเดย์แคมป์ จ านวนลูกเสือวิสามัญ  2,000  

5.  คัดเลือกเยาวชนระดับสถานศึกษาสู่รางวัล
เยาวชนดีเด่น และนักศึกษาพระราชทาน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเยาวชน

 10,000  
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ประจ าปีการศึกษา  2561 ดีเด่นและนักศึกษา
พระราชทาน 

6. การประชุมทางวิชาการและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน วิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 

จ านวนผลงานที่ได้รับ
รางวัล 

- 150,000  

7. โครงการปลูกป่า ลดโลกร้อน จ านวนนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม 

- 5,000  

8. จัดเตรียมนิทรรศการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น 

การรับการประเมิน - 80,000  

9. Big Cleaning Day จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม - 3,000  

10. วันมหาธีรราชเจ้า จ านวนผู้เข้าร่วม - 2,000  

11.  วันลอยกระทง จ านวนผู้เข้าร่วม  40,000  

12. สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก จ านวนผู้เข้าร่วม - 25,000  

13.  ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จ านวนผู้เข้าร่วม  10,000  

14. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (สัปดาห์ วันพ่อ) จ านวนผู้เข้าร่วม - 20,000  

15. การแข่งขันกีฬาสี (กีฬาสีสีขาว) จ านวนผู้เข้าร่วม -   150,000  

16. โครงการเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก จ านวนผู้เข้าร่วม  25,000  

18. กิจกรรมชมรมองค์การวิชาชีพ จ านวนโครงการ - 40,000  

19. โครงการสวดมนต์สรภัญญะ จ านวนนักศึกษา  1,000  

20. โครงการเนื่องในวันเอดส์โลก จ านวนนักศึกษา  3,000  

21 โครงการจัดท าล้อเลื่อนเสลี่ยง จ านวนเสี่ยง 8 อัน  15,000  

22. โครงการวันเด็กแห่งชาติ   5,000  

22. โครงการไหว้สาพระธาตุดอยตุง จ านวนผู้เข้าร่วม  3,500  

23. โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9   10,000  

23. กิจกรรมชมรม จ านวนชมรม  30,000  

 รวม   726,500  
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ภาคเรียนที่ 1/2562     

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม   250,000  

2. โครงการวันไหว้ครู   35,000  

3. โครงการวันงดสูบุหรี่โลก   3,000  

4. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก   3,000  

5. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด   3,000  

6. โครงการแห่เทียนพรรษา   30,000  

7. โครงการอบรมโรเวอร์   10,000  

8. โครงการวันมาฆบูชา   5,500  

9. โครงการ วันวิสาขบูชา   5,000  

10. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า   40,000  

11. โครงการวันแม่แห่งชาติ   18,000  

12. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย   35,000  

13. การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจ าปี
การศึกษา 25562 

  150,000  

14. เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ  จ านวนผู้สมัครและ                  
ผู้ลงคะแนน 

- 4,000  

15. กิจกรมชมรม   30,000  

 รวม   621500  

 รวมทั้งสิ้น   1,348,000  

 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

9.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ  
9.2 ติดตามตรวจสอบ 
9.3 สรุปรายงานประจ าปี   
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
  10.2  เกิดความสมัครสมาน  สามัคคีในหมู่คณะ 
 10.3  วิทยาลัยมีทัศนียภาพที่ดีขี้น 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 -  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  3,200  คน 
 -  ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ จ านวน  147  คน 
 -  จ านวนโครงการ  35  โครงการ 
 11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกทางด้านการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย  มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
แสดงออกตามทักษะความสามารถของแต่ละบุคคล  
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1. ช่ือโครงการ  สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
2.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ด าเนินโครงการ 

2.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 2.2 ผู้รับผิดชอบ  งานปกครอง     
 2.3 สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3.  หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ที่
แสดงออกมาให้เห็นทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้สารเสพติดของ
กลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา น ามาซึ่งเป็นปัญหาของสถานศึกษา หรือครอบครัวท าให้เกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ต่อพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะความเสี่ยงในการกระท าสิ่งที่ผิด
จริยธรรม ศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย  

การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ภูมิคุ้มกันต่อสารเสพติด จะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้
เข้าใจเรียนถึงผลกระทบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง หากนักเรียน นักศึกษาเข้าไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการข้อง
เกี่ยวกับสารเสพติด  

ดังนั้น งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มี
ความจ าเป็นและส าคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด 
จะช่วยให้วิทยาลัยสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ข้องเกี่ยว และห่างไกลสารเสพติด 
 2. เพ่ือให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด 
5.  เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - นักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ข้องเก่ียวจากสารเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์ 
     5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาสีขาว 
6.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่  2  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 

        6   พัฒนาสถานศึกษาและสถานบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
6.13 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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6.3  ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านที่ 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

7. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง /            
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ /            
3. ด าเนินการตามโครงการ  / / / /  / / / / /  
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน      /      / 

 
8.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุอาหาร, ค่าตอบแทนวิทยากร ส าหรับกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง 

10,000 - 

2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 2,000 - 
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การก้าวสู่สถานศึกษาสีขาว 2,000 - 
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัลส าหรับการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์( ดนตรี กีฬา 

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ) เพ่ือการต่อต้านการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  
20,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 - 
 
9. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  -  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทาง
ความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของสารเสพติด 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด พัฒนานักเรียน 
นักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่คุณภาพสู่สังคม 
 
11. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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1. ช่ือโครงการ   เชิญวิทยากรภายนอกเพื่อพัมนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ    

2.  ความสอดคล้อง นโยบาย/ยุทธาสตร์/มาตรฐานตัวบ่งชี้/โครงการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.1 นโยบาย/ยุทธาสตร์/กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 บริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่สังคมของผู้เรียน 
 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกสามัญสัมพันธ์        
   
4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาการบัญชี สาขาการบัณชี ( ต่อเนื่อง ) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 มีแผนการเรียนในวิชาการบัญชี ซึ้งรายวิชานี้ ในด้านสมรรถนะตามสายงานนั้นมีการ
ปฎิบัติงานการสอบบัญชีโดยเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการรวบรวมหลักฐานละเทคนิคการตวรจสอบบัญชีตลอดจน
ถึงการเลือกสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้หลักฐานถูกต้องเชื่อถือได้และสนับสนุนสิ่งทีตรวจพบอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนที่จะออกไปฝึกอาชีพในชั้นปีที 2 ในสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงกับจุดมุ่งหมายของวิชาต่างๆ ก่อให้เกิดความช านาญ
ต่อผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในอาชีพ   จึงเห็นสมควร
จัดท าโครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากบุคคลภายนอก  มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีและ
การภาษีอากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป 
 
6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอาชีพที่ตนเองได้ศึกษา      
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ตรง     
 3.  เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในสถานประกอบการ     

7.  เป้าหมาย  

 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนชั้น ปวช. จ านวน 25 คน      
             
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -         
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ ..25ศ 61 พ ..25ศ 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 
9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากรวิชาตรวจสอบบัญชี ( 72 คาบ ) /400 14,400 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 - 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้เรียนมีทักาะและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน      
  2 ผู้เรียนพัฒนาตเองและพร้อมเข้าสู้สถานประกอบการ  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -       

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
ใช้แบบประเมินผลโครงการ 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

4.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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4.2 รายการครุภัณฑ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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      ส่วนที่ 4  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     265 
 

  

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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4.4 แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประจ าปีการศึกษา  2560 
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4.5 คณะผู้จัดท า 
 - คณะที่ปรึกษา 
 1. นายปริวิชย   ไชยประเสริฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2. นายสุภเวช   โชติญาณวงษ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร           

3. นายศรากร  บุญปถัมภ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 4. นางสุวิมล    ปันนาง   รองผู้อ านวยการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 5. นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   
 - คณะผู้จัดท า 
 1. นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 3. นายนที  ก้อนค า   เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
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