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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาขีดควมสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ

และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต  เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์  และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

การพัฒนาประเทศ และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
1 หลักสูตร
และกระบวน
การเรียน
การสอน 
การวัดผลประเมินผล


ประเด็นหลักเน้นคุณภาพในระดับห้องเรียน
ประเด็นย่อย- การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

  นโยบายประเทศไทย 4.0
- ภาษาต่างประเทศ
- ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
- ทวิภาคี
- การเป็นผู้ประกอบการ
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จตามมาตรฐานอาชีพ
- การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
- STEM Education
- ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
- หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- การคิดวิเคราะห์ ทักษะ 3R8C
- ภาษาต่างประเทศ
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
- ธนาคารขยะ

เป้าหมาย และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย

ส่วนท่ี 1 
บทน า
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- พัฒนาระบบการสอบ V-NET ให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนารูปแบบหนังสือให้เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0
- การสอนทางไกล DLIT/DLTV และโครงการพระราชด าริ
- พัฒนาครูแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน(Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ให้ตอบโจทย์ความต้องการครูในศตวรรษท่ี 21
- พัฒนาครูแนวใหม่เพ่ือปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ
สามารถเช่ียวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยการจัดการ STAR ATEMS
- พัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพ
- พัฒนาระบบการนิเทศ

2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


ประเด็นหลักเพียงพอ ครบกลุ่ม ตรงสาขา พัฒนาต่อเน่ือง 
ประเด็นย่อย- แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ

- ครูมืออาชีพ และผู้บริหารมืออาชีพ
- ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ
- ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ
- วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา)
- การพัฒนาทักษะอาชีพ
- TVET TEPE Online
- พัฒนาครูในสถานประกอบการ
- พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)
- พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี
- เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร
- จัดท าแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 10 ปี
- พัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู
- การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
- เร่งแก้ปัญหาความขาดแคลนครู
- ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพ ในการสอนและการฝึกทักษะอาชีพอย่างเต็มท่ี
- ประเมินสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา
- พัฒนาครู ครูฝึก ครูนิเทศ โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน
- Boot Camp
- TVET TEPE Online
- สร้างระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนัด
- ปรับระบบการได้มาซ่ึงวิทยฐานะ
- ปรับการจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการให้ตรงตามความต้องการของพ้ืนท่ี
- สร้างขวัญก าลังใจซ่อม บ้านพักครู 
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3 ผลิต พัฒนาก าลังคน
รวมท้ัง
งานวิจัย
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ประเด็นหลักครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล  ภายใต้การมีส่วนร่วมเครือข่าย
ประเด็นย่อย- ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท รับน้องใหม่

- การผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม)
- ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนท้ังระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม)
- กรอ. อ.กรอ. อศ. 
- สานพลังประชารัฐ
- วิจัยและใช้ประโยชน์
- เพ่ิมปริมาณผู้เรียนและทวิศึกษา
- ม. 44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
- เตรียมความพร้อมก าลังคนในยุคประเทศไทย 4.0
- ส่งเสริมความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนสร้างความร่วมมือผลิตก าลังคน
ระดับจังหวัด/พ้ืนท่ี (กศจ. อศจ.)สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษา กรอ.อศ. /อ.กรอ.อศ.
- พัฒนาระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น สอศ. สกอ.
-ทวิภาคี
- ทวิวุฒิ 
- จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับการเตรียมก าลังคน APEC(ความร่วมมือต่างประเทศ) 
- อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (Re-profile) ทบทวนบทบาทสถานศึกษาส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน(เฉพาะทาง)
- สานพลังประชารัฐด้านการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
Re-branding
Database of Supply and Demand
Excellent  Model  School
Standard and Certification Center
- การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม วิจัยนโยบาย (อาชีวศึกษา)

4 ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ประเด็นหลักอาชีวะเพ่ือคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง
ประเด็นย่อย- ดึงนักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ

- อาชีวะทุกช่วงวัย
- อาชีวะตลอดชีวิต
- เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre. VEd.)
- สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียม
- แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก (รัฐ)
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- แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กท่ีประสบปัญหากิจการ (เอกชน)
- แก้ปัญหาเด็กตกหล่น
- เพ่ิมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre. Ved.) (กรณีศึกษาความเป็นไปได้)
- ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

5 ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา

ประเด็นหลักการใช้ ICTเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ประเด็นย่อย- บูรณาการเครือข่าย ICT

- บูรณาการ Content
- บูรณาการส่ือ
- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน


6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประเด็นหลักประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
ประเด็นย่อย- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
- ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ
- ระบบงบประมาณ
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574
- แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
- Road Map กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 1 ปี 5 ปี และ 15 ปี
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2561 (แผนค าขอ)
- พ.ร.บ.การศึกษาชาติ
- การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560
- สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- การลดปัญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน
- การบริหารงานส่วนภูมิภาค (ให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ)
- รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน (การจัดระบบบริหารจัดการ อาชีวศึกษาเอกชน)
- ปรับค่าใช้จ่ายรายหัวปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
- ก าหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา
- ปรับกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบนพ้ืนฐานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
- ธรรมาภิบาลการในการบริหารจัดการ
- เผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมองค์กร
- สนับสนุนในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหา จชต.

นโยบายส่วนเพิมเต่ิมเฉพาะอาชีวศึกษา
1 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2 ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
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3 ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
4 กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.
5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
6 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับ APEC
7 ทวิภาคี
8 ทวิศึกษา
9 ทวิวุฒิ

10 ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ
11 RE-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
12 แนะน าวิชาขีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
13 สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พ้ืนท่ี (กศจ.อศจ.)
14 สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Re-branding/Excellent  Model  School/

Database of Supply and Demand/Standard and Certification Center)
15 สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.

ปริญญาตรีในทุกสังกัดท้ัง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.
16 สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถถานศึกษาภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนท่ี
17 วิจัย นวัตกรรม สู่การรใช้ประโยชน์

1 ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2 ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี
3 ภายใน 1 ปี จะท าให้ครูครบเกณฑ์

ภายใน 2 ปี จะท าให้ครูประจ าช้ันครบทุกห้อง
ภายใน 5 - 10 ปี จะท าให้ครูตรงสาขา

4 ภายใน 2 ปี จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าในส่ิงท่ีควรจ า และน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน

5 ภายใน 5 ปี จะท าให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
6 ภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารในชีวิตประจ าวัน
7 ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นท่ียอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
8 ภายใน 10 ปี ผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9 ผลิตคนดีออกสู่สังคม

10 ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จท้ังหมด
11 แก้ปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ .................. ฯลฯ
ปรัชญา
“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ”
คือปรัชญาการท างานของสถานศึกษาท่ีใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน 

บริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้น าจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค
2 ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียน

และการบริหารจัดการ
4 วิจัย  สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาอาชีพ

นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
2 พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4 พัฒนาอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ  
6 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
7 ประกันคุณภาพการศึกษา  
8 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
9 เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

“ วินัย  วิธีคิด  ภาษา ”
ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)

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 านักงานคณะกรรม


การการอาชีวศึกษา
 - รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552
 - รางวัลแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา


เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2552  

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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 - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ด้าน ได้แก่ 
                         
   

ด้านคุณธรรม (D2) และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552
 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2553  -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานท่ีเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษท่ีสอง ช่ือผลงาน
 ห้องปฏิบัติการบัญชี

พ.ศ.2556  - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556
 - ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทีม Survay  ช่ือผลงาน Decorative of Asean 

ในการประกวดโครงการ China World Fashion Design Contest  2013  ภายใต้ Concept 
“งามวิจิตรอารยธรรมสูคุณค่าแห่งอาเซียน”  

พ.ศ.2557  - ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวด Fashion Design ระดับชาติ
ภายใต้โครงการ China World Fashion Design Contest  2014   

พ.ศ.2558  - ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
ประจ าปีการศึกษา 2557

 - ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน ค่ายย่อยท่ี 5 ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังท่ี 18

 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ช่ือผลงานเชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)  ในการประกวด
การจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557   

พ.ศ.2559  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในต่างประเทศ และบริษัท เอ็มเค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มอบห้องศูนย์การเรียนรู้ MK Brain Center

 - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีท่ี 10 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ปวช. มอบโดยศิลปินแห่งชาติ 
จากบริษัท อินทัชโฮนด้ิงส์ จ ากัด

 - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในการประกวด China World Fashion Design Contest 2016 
คร้ังท่ี 6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 - ได้รับรางวัลเรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  และรองชนะเลิศอันดับท่ี 3  จากการแข่งขัน Makro HoReCa 
Challege 2016 ระดับภาค ภาคเหนือ

 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจ าปี 2558 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ช่ือผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประกวด
การจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558   

 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชิดชูเกียรติ นางสาวณัฐรุจา สิงห์เพชร นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2  
แผนกผ้าฯ  ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ระดับประเทศ 
"CERTIFICATE Of Award" จาก ประเทศเกาหลีใต้

 - นักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ท่ีได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
รางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้แบบประณีตศิลป์ 
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อย -
ต้นเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ประชาชนท่ัวไป โครงการ เย็บร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ คร้ังท่ี 7
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ :  ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษา วิชาชีพ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและส่งเสริม คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

มาตรการท่ี 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้หลากหลายและต่อเน่ืองจนถึงระดับปริญญา
มาตรการท่ี 2 บริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่สังคมของผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงาม

เป้าประสงค์ :  ผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และมีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองดี ของสังคม ประเทศชาติ

มาตรการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
มาตรการท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล

ประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา รองรับการประเมินของสมศ.
มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรการท่ี 5 ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ นวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  
มาตรการท่ี 6 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองในการพัฒนาประเทศ 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง       
  ความต้องการ ของท้องถ่ิน และประเทศ รองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการท่ี 1 สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ/ลดปัญหา

การออกกลางคัน/เพ่ิมปริมาณผู้เรียน
มาตรการท่ี 2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่าย ICT ประกอบ 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยใช้เครือข่าย ICT
มาตรการท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากร โดยใช้เครือข่าย ICT
มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรการท่ี 1 :  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี และส่ิงประดิษฐ์

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
เป้าประสงค์ : สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและบุคลากร
มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรการท่ี 2 เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน และนอกประเทศ
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
1 กันยายน 2481 ต้ังโรงเรียนช่างทอผ้าเชียงราย สังกัดกองอาชีวศึกษากรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ  
พ.ศ.  2482 ย้ายมาต้ังเป็นเอกเทศ ณ ท่ีต้ังวิทยาลัยฯ ปัจจุบัน
พ.ศ.  2484 อยู่ในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2490 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรีเชียงราย
พ.ศ.  2495 อยู่ในสังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2515 อยู่ในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2516 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2519 ร่วมกับโรงเรียนการช่างเชียงรายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยช่ือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
พ.ศ.  2520 อยู่ในสังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ต้ังเป็นวิทยาลัยใหม่ แต่ใช้ช่ือเดิมว่า
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย”  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ.  2524 เปิดสอนระดับ ปวช. แผนกวิจิตรศิลป์
พ.ศ.  2526 เปิดสอนระดับ  ปวส. แผนกบัญชี ผ้า อาหาร และระดับ ปวท.
พ.ศ.  2529 เปิดสอนระดับ  ปวส. แผนกคหกรรม
พ.ศ.  2535 เปิดสอน  ปวช. แผนกถ่ายภาพ  ปวท. แผนกธุรกิจโรงแรม
พ.ศ.  2538 เปิดสอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด (ภาคสมทบ) รับจาก

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

(ทวิภาคี) สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
พ.ศ.  2540 เปิดสอนระดับ ปวส.  ระบบภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ปวส.  สาขาวิชาประติกรรมไทย
พ.ศ.  2541 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบสะสมหน่วยกิต สาขาวิชาพณิชยการ, ปวส. สาขาวิชาพิมพ์สกรีน
พ.ศ.  2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์, ปวส.   

ระบบปกติ สาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
พ.ศ.  2543 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
พ.ศ.  2544 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
พ.ศ.  2546 ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2546

รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ
เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

 พ.ศ.  2549 รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเด่น ระดับชาติ 
เปิดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.  2550 เปิดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม
พ.ศ.  2551   - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งปี 2551 ระดับภาค ภาคเหนือ
พ.ศ.  2552   - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2552

  - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมอาชีวะแห่งปี 2552จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 - รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552
 - รางวัลแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2552  

 - รางวัลระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ด้าน ได้แก่ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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   ด้านคุณธรรม (D2) และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552                     
   จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ.  2553  - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานท่ี เรียนรู้ทางเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษท่ีสอง ช่ือผลงาน ห้องปฏิบัติการบัญชี
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ด้านการจัดสถานท่ี เรียนรู้ทางเทคโนโลยี  
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษท่ีสอง ช่ือผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์และเว็บไซต์


พ.ศ.  2554  - รางวัลดีเด่น ระดับเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร การประกวดจัดท าสถานท่ีเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน ห้องปฏิบัติการบัญชี 

พ.ศ. 2556  - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556
  - เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ทล.ท การท่องเท่ียว)
  - เปิดสอน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี

พ.ศ.  2558   -  ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
ประจ าปีการศึกษา 2557
 - เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
(ทล.อ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)

พ.ศ.  2559  - เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการบัญชี  (ทล.บ)
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
และบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มอบห้องศูนย์การเรียนรู้ MK Brain Center 
แห่งแรกในประเทศไทย
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ช่ือผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประกวด
การจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558   

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี
ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ช่ือภาษาอังกฤษ Chiangrai Vocational College
ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 670   หมู่ท่ี ...-... ถนน ธนาลัย
ต าบล เวียง    อ าเภอ/เขต เมือง    รหัส 57000
โทรศัพท์     โทร. 053-713036
โทรสาร      โทร. 053-711561
เว็บไซต์  http://www.cvc.ac.th
อีเมล cvc@cvc.ac.th
เน้ือท่ีของสถานศึกษา

แปลงท่ี 1 4 ไร่   1  งาน   10   ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เป็นท่ีของราชพัสดุ ทะเบียนท่ี ชร.43 ต้ังอยู่ท่ีถนนไกรสรสิทธ์ิ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

แปลงท่ี 1
มีอาคาร รวมท้ังส้ิน 4 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน 30 ห้อง ได้แก่

1 บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ช้ัน 5 ยูนิต จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง
2 บ้านพักครูแบแฟลต 2 ช้ัน 6 ยูนิต จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง
3 บ้านพักครูแบบแฟลต จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง
4 บ้านพักผู้บริหารวิทยาลัย จ านวน 1  หลัง 5 ห้อง
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แปลงท่ี 2 8  ไร่   2  งาน   6.3  ตารางวา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ทิศเหนือ         ติด   ถนนอุตรกิจ
ทิศใต้            ติด   ถนนธนาลัย
ทิศตะวันออก   ติด   ท่ีเอกชน
ทิศตะวันตก     ติด   ท่ีเอกชน

แปลงท่ี 2
มีอาคาร รวมท้ังส้ิน 8 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน 146  ห้อง ได้แก่

1 อาคารเรียนและส านักงาน จ านวน 1  หลัง 18 ห้อง
2 อาคารเรียนคณะวิชาคหกรรม จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง
3 อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1 หลัง 11 ห้อง
4 อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม จ านวน 1  หลัง 12 ห้อง
5 อาคารเรียนคณะคหกรรมและโรงอาหารจ านวน 1  หลัง 11 ห้อง
6 อาคารเรียนและส านักงาน จ านวน 1  หลัง 18 ห้อง
7 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและหอประชุมจ านวน 1  หลัง 19ห้อง
8 ปฏิบัติการและหอพัก จ านวน 1  หลัง 45 ห้อง
9 อาคารผลิตภัณฑ์นักศึกษา จ านวน 1 หลัง 2 ห้อง

10 อาคารชมพูพันธ์ุทิพย์ จ านวน 1 หลัง 1 ห้อง
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ ำนวยกำร

วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

นางนงลักษณ์  สวัสดิ์อารี         
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

บริหำรทรัพยำกร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้ำงำนบริหำรงำน

ทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้ำงำนบุคลำกร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้ำงำนกำรเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้ำงำนบัญชี

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้ำงำนพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้ำงำนอำคำร

สถำนที่

นางสาวนันทภรณ์ ธิวงศ์
เวียงหัวหน้ำงำนทะเบียน

นายเฉลิมชัย    ภู่จีนาพันธ์  
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

นายพงศกร  ชัยวุฒิ                 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
แผนงำน และควำม

ร่วมมือ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         
หัวหน้ำงำนวำงแผน                
และงบประมำณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูล

สำรสนเทศ

นายสวัสดิ์  จอมพูน           
หัวหน้ำงำนควำม

ร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางยุวดี   กันทะ
หัวหน้ำงำนประกัน

คุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล

หัวหน้ำงำนส่งเสริม
ผลิตผล กำรค้ำและ

ประกอบธุรกิจ

นายสุภเวช  โชติญาณ
วงษ์       รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน

นักศึกษำ

นางกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษำ

นางเจษฎา    วงศ์ใหญ่       
หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ

นายธนิต   หมื่นวิชิต

หัวหน้ำงำนปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส่ง      
หัวหน้ำงำนแนะแนว

อำชีพ      และกำรจัดหำ
งำน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน้ำงำนสวัสด์ิกำรนักเรียน

นักศึกษำ

นางสาวนงคราญ  สมบัติ
หลายหัวหน้ำงำนโครงกำร
พิเศษและบริกำรชุมชน

นายศรากร  บุญปถัมภ์

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นางฤทัยชนก  ไผ่ผาด

หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำ
บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญ
สัมพันธ์

นางวันเพ็ญ  พุทธฤทธิ์

หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้ำแผนกวิชำผ้ำ               
และเครื่องแต่งกำย

นางอนงค์นาถ  ปัญญารัตน์

หัวหน้ำแผนกวิชำอำหำร         
และโภชนำกำร

นางสาวกรองแก้ว  ชิดไธสง

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี
นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์

หัวหน้ำแผนกวิชำเลขำนุกำร

นางสุวนา  เช่ียววานิช

หัวหน้ำแผนกวิชำกำร
ตลำด

นางพจนา   นพรัตน์

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรจัดกำรโลจิ
สติกส์

นายธวัชชัย  สาเกตุ

หัวหน้ำแผนกวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้ำแผนกวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

นายกมล    สาริกานนท์

หัวหน้ำแผนกวิชำวิจิตรศิลป์
และจิตรกรรม

นางพรรัตน์  ข าอุไร

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้ำแผนกวิชำ
เทคโนโลยีศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท

หัวหน้ำแผนกวิชำกำร
ท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำร

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล

หัวหน้ำงำนวัดผล

และประเมินผล

นางนัยรัตน์  กล้าวิเศษ

หัวหน้ำงำนวิทยำบริหำร          
และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป์

หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำร
สอน

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

Jin
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2560     ข้อมูล ณ วันท่ี 18  ตุลาคม  2559
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวปิยะมาศ  ไชยอินถา (เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร)

อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 156 มีบุคลากรท้ังส้ิน  
ก. ข้าราชการ 65 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 60 คน
3 ข้าราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจ้างประจ า 6 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน - คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 6 คน

ค. พนักงานราชการ 6 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 6 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 79 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 34 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 45 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง คน

1 ข้าราชการ - คน
2 ลูกจ้างประจ า - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน

 - ต่ ากว่า ม.6 10              คน
 - ปวช./ม.6 3               คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี 11              คน
 - ปริญญาตรี 89              คน
 - ปริญญาโท 40              คน
 - ปริญญาเอก 3               คน

รวม 156           คน รวม

6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 78              คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน -             คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 50              คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 28              คน
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ -             คน

รวม 156           คน รวม

6. ข้อมูลบุคลากร6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
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6.4 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
6.4.1. ข้าราชการ รวม 5 คน (ผู้บริหาร)

วุฒิการศึกษา

1.  นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อ านวยการ
2.  นางนงลักษณ์ สวัสด์ิอารี
3.  นายพงศกร ชัยวุฒิ
4.  นายสุภเวช โชติญาณวงษ์
5.  นายศรากร บุญปถัมภ์

6.4.2. ข้าราชการ รวม 60 คน (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน)

1.  นายสวัสด์ิ จอมพูน ภาษาอังกฤษ
2.  นางสรกมล ผาค าสระศรี ภาษาไทย
3.  นางศศิวิมล สรรพศรี ภาษาอังกฤษ
4.  นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ สังคม
5.  นางเณรี ช่างหล่อ สังคม
6.  นางมนทิรา สุวรรณไตรย์ คุณธรรม จริยธรรม
7.  นางสุพัตรา พรหมพิชัย คณิตศาสตร์
8.  นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ ภาษาไทย
9.  นายธนิต หม่ืนวิชิต สังคม
10.  นายอุดมศักด์ิ ชัยวงค์ สังคม
11.  นายเพทาย บ ารุงจิตต์ คณิตศาสตร์
12.  นางชลธิชา ชลประทาน ภาษาอังกฤษ
13.  น.ส.ยุพิน ศิริขันแก้ว พลศึกษา

14.  นางกุลวรรณ์ ร่ืนรวย คหกรรม
15.  นางอนงค์นาถ ปัญญารัตน์ อาหารและโภชนาการ
16.  นางสาคร วรรณสุข อาหารและโภชนาการ
17.  นางแววตา ภูวพิทยานนท์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
18.  น.ส.ภคพร ไพบูลย์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
19.  นางอมรทิพย์ สิงหากัน ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

วุฒิการศึกษา

คณะวิชาคหกรรม

ป.ตรี

ป.ตรีป.ตรี
ป.โท

ป.ตรี
ป.โท

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.เอก
ป.โท

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

คณะวิชาพ้ืนฐาน

ปฏิบัติหน้าท่ีช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) ต าแหน่ง

ป.โท

ป.โท
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท
ป.โท
ป.โท

ป.เอก

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อ านวยการกิจการนักเรียน นักศึกษาป.โท

ป.ตรี
ป.ตรี
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วุฒิการศึกษา

20.  น.ส.กุหลาบ เจริญศักด์ิ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
21.  น.ส.นงคราญ สมบัติหลาย คหกรรม
22.  นางวันเพ็ญ พุทธฤทธ์ิ คหกรรม
23.  น.ส.ปนัดดา พ่ึงศิลป์ อาหารและโภชนาการ

24.  นายกมล สาริกานนท์ วิจิตร์ศิลป์
25.  นางพรรัตน์ ข าอุไร การออกแบบ
26.  นายสุรสิทธ์ิ ปุสุรินทร์ค า เทคโนโลยีศิลปกรรม
27.  นายอุดม ผาค าสระศรี การออกแบบ

28.  นางฐาปนี กูลพิมาย การบัญชี
29.  นางสุวนา เช่ียววานิช การตลาด
30.  นางเจษฎา วงศ์ใหญ่ การเลขานุการ
31.  นางวิภา รัตนมาลานุกูล การบัญชี
32.  นายโพธ์ิตะวัน ทีโยตระกูล การบัญชี
33.  นางนลินทิพย์ วรานนท์ การบัญชี
34.  น.ส.กรองแก้ว ชิดไธสง การบัญชี
35.  น.ส.เทพิน มัธยมจันทร์ การเลขานุการ
36.  นางกนกวรรณ มูลมณี การเลขานุการ
37.  นางนาตยา นาพนมไชย การตลาด
38.  นางพจนา นพรัตน์ โลจิสติกส์
39.  นางสุวารี แปงณีวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40.  นายเอนกวงศ์ ยอดด าเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41.  น.ส.สุปรียา สันอุดร การเลขานุการ
42.  น.ส.นุชจรี แก้วเพียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43.  นายธวัชชัย สาเกตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
44.  น.ส.เครือฟ้า อุทธิยา การตลาด
45.  นางเยาวเรศ เวียงค า การบัญชี
46.  น.ส.นันทภรณ์ ธิวงค์เวียง การเลขานุการ
47.  นางยุวดี กันทะ การบัญชี
48.  นางกิตต์ิชญาห์ เมืองอินทร์ การตลาด
49.  นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.ตรี
คณะวิชาบริหารธุรกิจ

ช่ือ - สกุล

ป.ตรี

ป.เอก
ป.ตรี
ป.ตรี

คณะวิชาศิลปกรรม

ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี
ป.โท

ป.โท
ป.โท

ป.ตรี

ป.โท
ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.โท
ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท
ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี
ป.โท
ป.โท



20
วุฒิการศึกษา

50.  นางอุไรวรรณ ค าดี การตลาด
51.  นางปรารถนา เชียงส่ง การบัญชี
52.  น.ส.แสงเพ็ชร แสงจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

53.  นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
54.  นายพีระพงษ์ ดวงสนิท อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
55.  นางพิมพ์ณดา นนประสาท การโรงแรมและบริการ
56.  นางจงรักษ์ นาสี อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
57.  น.ส.พิศมัย ต๊ะวิโล อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
58.  นางฤทัยชนก ไผ่ผาด อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
59.  นายศุภศานต์ รักสกุล อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
60.  นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

6.4.3. ลูกจ้าประจ า รวม 6 คน (ท าหน้าท่ีนักการภารโรง)
วุฒิการศึกษา

1.  นายจรัญ สมุดความ
2.  นายสรวย เทพศิริ
3.  นายสันทัด แสนมงคล
4.  นายพงศธร ศักดีชน
5.  นางอ าไพ แสงใส
6.  นางจรูญ แสนมงคล

6.4.4. พนักงานราชการ รวม 6 คน (ท าหน้าท่ีสอน)

1.  นางมทนพร อินต๊ะแก้ว ภาษาไทย
2.  นายสังวาลย์ นันตาสืบ
3.  นายกุลธวัช แสนค าปิง อาหารและโภชนาการ
4.  นายจิรวัฒน์ วงกา
5.  นางสาว  ว.วาณี ธุระพันธ์
6.  นางอารีรัตน์ ไชยกิติ

ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ป.โท

ช่ือ - สกุล

การโรงแรม

ป.โท

ป.โท

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท

ป.ตรี

งาน
ช่ือ - สกุลช่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี

ป.โท

ป.โท
ป.โท

ป.โท

ป.ตรี
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ป.โท

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรีป.ตรี

ป.ตรี การโรงแรม
ป.ตรี

ป.ตรี การตลาด
ป.ตรี
ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง

ป.ตรี
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6.4.5. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 32 คน (ท าหน้าท่ีธุรการ ท่ัวไป)

1.  นางกาญจนา บุญเจริญ
2.  นางชุติมณฑน์ กุลดี
3.  น.ส.ปิยะมาศ ไชยอินถา
4.  นางจิราพร ฉุยฉาย
5.  น.ส.ชยุดา กันทะบัวตอง
6.  นางกฤตยาภรณ์ หนสมสุข
7.  นางสาวิตรี อินทะจักร์
8.  น.ส.ชบา เวียงสมุทร
9.  นางกัลยาณี ศักดีชน
10.  น.ส.เสาวลักษณ์  ใจค าแปง
11.  นายกฤษฎา ปวงอินชัย
12.  นายไพฑูรย์ พุทธวงค์
13.  น.ส.นฤมล เตจ๊ะ
14.  น.ส.ณัฐนันท์ อุ่นเป็ง
15.  น.ส.ทัศนีย์ สมุดความ
16.  น.ส.อุไร ปานเปีย
17. น.ส.จันทร์จิรา พร้อมสุข
18.  นายผดุงศักด์ิ แสนใหม่
19.  น.ส.อรอุมา กุนาม
20.  น.ส.ทัศนีย์ พ่ึงพวก
21.  นายเกรียงไกร สมใจ
22.  น.ส.ณัฐกาญจน์ หม่ืนต้ือ
23.  น.ส.ปราณี ปิงยอง
24.  น.ส.นันทิการ์ แก้วกันทะ
25.  น.ส.สุริยุ เง่ียงจาย
26.  น.ส.รัชนี สวัสดี
27.  น.ส.ละอองดาว ทองดี
28.  น.ส.ศิรินญาภรณ์ รองใจค า
29.  น.ส.เบญจมาศ กันธิพรรณ์
30.  น.ส.เปมิกา เทพวงค์
31.  นายปิยวัฒน์ ศรีสุวรรณ
32.  น.ส.วิภาวรรณ พยายาม

ปวส. งานเอกสารการพิมพ์
ป.ตรี งานประชาสัมพันธ์

งาน

งานการเงิน

งานพัสดุ

ปวส.

ป.ตรี

งานโรงแรม
งานวิทบริการและห้องสมุด
งานวิจัยฯ
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานพัสดุ

งานวิทบริการและห้องสมุด
งานโครงการพิเศษ, งานปกครอง

ปวส.

ป.ตรีป.ตรี
ป.ตรี งานความร่วมมือ

ป.ตรี งานพัสดุ

ช่ือ - สกุลช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.ตรี
ป.โท งานบุคลากร

งานสารบรรณ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานวัดผลและประเมินผล
งานศูนย์ข้อมูล

ป.ตรีป.ตรี
ป.ตรี งานกิจกรรม, งานสวัสดิการ

ป.ตรี

งานบัญชี
ป.ตรีป.ตรี
ป.ตรี

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานแนะแนวฯ, งานครูท่ีปรึกษาปวส.ปวส.

ปวส.ปวส.
ปวส. งานวางแผนและงบประมาณ

ป.ตรี งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ป.ตรีป.ตรี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ป.ตรี

ปวส. งานศูนย์ข้อมูล

ป.ตรีป.ตรี

ปวส. งานทะเบียน

ปวส. งานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรีป.ตรี

ปวส.
ป.ตรี
ป.โท

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรีป.ตรี
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิทบริการและห้องสมุด
งานโรงแรม

ป.ตรี
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6.4.6. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 13 คน (ท าหน้าท่ีคนงาน ท่ัวไป)

1.  นางแสงค า นางแล
2.  นางบัวผัด กองมา
3.  นายวิกรม จิตตธร
4.  นายประเสริฐ ค าอินต๊ะ
5.  นายฉัตรชัย จินะราช
6.  นายอรรถสิทธ์ิ ใจวงค์
7.  น.ส.เหมรัตน์ สุขเวช
8.  นายชยุต ค าพับ
9.  นางเกษร ท้าวแก่นจันทร์
10.  นายอธิบดี จุลประเสริฐ
11.  นายมานพ ใจคง
12.  นางอภิญญา ชัยเวียง
13.  นายชาตรี สารสุวรรณ

6.4.7. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 34 คน (ท าหน้าท่ีสอน)

1.  นางดาวรุ่ง เดชบุญ การเลขานุการ
2.  น.ส.รัตนา บุญเลิศ การตลาด
3.  นางอรพิน สืบทิม วิจิตรศิลป์
4.  น.ส.พัชราภรณ์ กันต๊ิบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.  นางศศิญา เจริญสุข การออกแบบ
6.  นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง วิจิตรศิลป์
7.  นายชญัปต์ิ ชุมมัธยา พลศึกษา
8.  น.ส.ภรณ์ทิพย์ มีสุข วิทยาศาสตร์
9.  น.ส.เมทินี ปัญญาฟู เทคโนโลยีศิลปกรรม
10.  นายสุรชิต ทะยะธง วิจิตรศิลป์
11.  น.ส.วฏาการ อินทรทิพย์ ภาษาอังกฤษ
12.  นายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ
13.  น.ส.ดวงกมล ท้าวอินทร์ต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14.  น.ส.อุมาพร ราชคม การโรงแรม
15.  นายอนุพล บุญศรี อาหารและโภชนาการ
16. นายทวีรัตน์ ชัยชนะ การบัญชี
17.  นายรัตชานนท์ ปัญญาฟู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18.  น.ส.อังศุพิญช์ ภักดี
19.  นายธนพงศ์ หุ่นดี
20.  น.ส.สุนิสา รัตนประยูร

งานอาคารสถานท่ี
ประถมศึกษา งานอาคารสถานท่ี

ช่ือ - สกุล

เทคโนโลยีศิลปกรรม

ประถมศึกษา งานอาคารสถานท่ี

งานอาคารสถานท่ี
งานอาคารสถานท่ี

งานอาคารสถานท่ี
งานอาคารสถานท่ี
พนักงานขับรถ
งานอาคารสถานท่ี
งานอาคารสถานท่ี

ป.ตรี
ป.ตรี

ปวช.

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) งาน

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ปวช.

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา
ปวช.

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

การบัญชี

ป.ตรี

งานอาคารสถานท่ี
งานอาคารสถานท่ี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

ประถมศึกษา งานอาคารสถานท่ี
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21.  น.ส.พีรรัตน์ อินต๊ะวงศ์
22.  น.ส.ศิริพันธ์ วงค์ค าลือ
23.  นายอนุวัช ดวงแก้วฝ้าย
24.  นายกฤษฎา มาตัน
25.  น.ส.กนกวรรณ สุเดชมารค
26.  น.ส.มทินา สว่างชัยสกุล
27.  นายรักษ์กิต์ิ ศิริพรรณรัตน์
28.  น.ส.จิดาภา ปัญญาชัย
29.  นายพัทธพงศ์ พรมชัย
30.  น.ส.สุชาดา เช้ือสะอาด
31.  นางนันทวัน คล้ายทอง
32.  น.ส.พัชรินทร์ ยวงมณี
33.  น.ส.ปิยะมาศ ส่ังสอน
34.  นางสุรีย์ ทองกร

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว
ป.ตรี อาหารและโภชนาการ

ป.โท การตลาด/โลจิสติกส์
ป.ตรี อาหารและโภชนาการ
ป.ตรี อาหารและโภชนาการ

ป.ตรี อังกฤษ
ป.ตรี อาหารและโภชนาการ
ป.ตรี การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว

ป.ตรี คหกรรม
ป.ตรี คณิตศาสตร์

ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี การตลาด

ป.โท อาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตร์ป.ตรี
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 846 649 582 2,077  581 506 1,087  52   29   81      3,245     
1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 177  150  134  461    145  147  292    -     753       
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 75   64   66   205    34   25   59      -     264       
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาคี) -  -  -     17   19   36      -     -        
 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 19   29   35   83      20   24   44      -     127       
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอร์ธุรกิจ 78   46   67   191    36   40   76      -     267       
 - สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) -  -  -  -     15   -  15      -     15         
 - สาขาวิชา โลจิสติกส์ -  -  -  -     57   35   92      -     92         
2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา การโรงแรม 82   60   46   188    27   25   52      -     240       
 - สาขาวิชา การท่องเท่ียว 101  61   50   212    35   27   62      -     274       
 - สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) -     20   12   32      -     32         
3. ประเภทวิชา คหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน แฟช่ันและส่ิงทอ 21 19   12   52      9     6     15      -     67         
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 146  111  112  369    74   69   143    -     512       
 - สาขาวิชา/งาน คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 42   17   6     65      13   8     21      -     86         
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ  (ทวิภาคี) -     29   29   58      -     58         
4. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
 - สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ 24   20   12   56      14   12   26      -     82         
 - สาขาวิชา การออกแบบ 19   20   16   55      -  -  -     -     55         
 - สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 29   28   26   83      15   14   29      -     112       
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร -        

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 33   24   -  57      21   14   35      -     92         

6. ปริญญาตรี -        

 - สาขาวิชาการบัญชี -     -     13   -  13      13         

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ -     -     25   17   42      42         

 - สาขาวิชาการท่องเท่ียว -     -     14   12   26      26         
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2/2559) รวมท้ังส้ิน 240 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (108 อาชีพ) 200 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน    คน 2.3 หลักสูตรปชด. คน
   2.2 หลักสูตรพิเศษ (Fix it) 40 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด.        คน 2.4 หลักสูตรอ่ืนๆ  คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2/2559  (ปีปัจจุบัน) 

3,245
ภาคเรียนท่ี 2/2558(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

รวมท้ังส้ิน
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 985 846 649 2,480 580 581 1,161 75 52 127 3,768
1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 200  177  150  527    120  145  265    -     792
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี) -     40   40      40
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 40   75   64   179    30   34   64      -     243
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาคี) -  -  -     15   17   32      -     32
 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 40   19   29   88      20   20   40      -     128
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอร์ธุรกิจ 120  78   46   244    40   36   76      -     320
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) -     40   40      40
 - สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) -  -  -  -     15   15   30      -     30
 - สาขาวิชา โลจิสติกส์ -  -  -  -     30   57   87      -     87
2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา การโรงแรม 80   82   60   222    20   27   47      -     269
 - สาขาวิชา การท่องเท่ียว 120  101  61   282    20   35   55      -     337
 - สาขาวิชา การท่องเท่ียว (ทวิภาคี) -     15   15      15
 - สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) -     15   20   35      -     35
3. ประเภทวิชา คหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน แฟช่ันและส่ิงทอ 40   21 19   80      15   9     24      -     104
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 160  146  111  417    40   74   114    -     531
 - สาขาวิชา/งาน คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 40   42   17   99      15   13   28      -     127
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ  (ทวิภาคี) -     30   29   59      -     59
4. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
 - สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ 35   24   20   79      20   14   34      -     113
 - สาขาวิชา การออกแบบ 35   19   20   74      -  -  -     -     74
 - สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม 35   29   28   92      20   15   35      -     127
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 40   33   24   97      20   21   41      -     138
6. ปริญญาตรี
 - สาขาวิชาการบัญชี -     -     25   13   38      38
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ -     -     25   25   50      50
 - สาขาวิชาการท่องเท่ียว -     -     25   14   39      39
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (1/2560) รวมท้ังส้ิน 310 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 76-120 ชม. 20 คน 2.3 หลักสูตรพิเศษ (Fix it) 40 คน 2.3 หลักสูตรปชด. คน
   2.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ต่่ากว่า 30 ชม. 200 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด.       คน 2.4 หลักสูตรอ่ืนๆ 210  คน

ปีการศึกษา 1/2560  (ปีต่อไป) 
3,768

ภาคเรียนท่ี 1/2560(ปีต่อไป)
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
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รวมค่าใช้จ่าย
ท้ังส้ิน

1. บุคลากร -          57,140,000  -         57,140,000  6,106,973   2,954,635    66,201,608    
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า 56,260,000   56,260,000  56,260,000    
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 880,000       880,000      880,000        
ค่าจ้างช่ัวคราวครูจ้างสอน -            2,090,822     2,351,878     4,442,700      
ค่าจ้างช่ัวคราวบุคลากรทางการศึกษา -            4,016,151     602,757        4,618,908      
2. งบด าเนินงาน 2,530,482 4,469,589   -         7,000,071   2,814,304   6,909,935    16,724,310    
ค่าตอบแทน 1,681,150 2,857,480   -         4,538,630   522,910      1,457,956    6,519,496      
ค่าตอบแทนสอน 1,681,150  2,857,480     4,538,630   1,380,846     5,919,476      
ค่าธุรการนอกเวลา -            522,910       29,350         552,260        
ค่าตอบแทนวิทยากร -            -               
ค่าตอบแทนล่วงเวลา -            47,760         47,760          
ค่าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน -               
ค่าตอบแทนอ่ืน 14,200         14,200          
ค่าใช้สอย 500,000   286,800      -         786,800      264,925      2,159,979    3,211,704      

ค่าใช้สอย (ไปราชการ) 500,000     266,800       766,800      800,000        1,566,800      
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม -            145,000       220,000        365,000        
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า -            324,000        324,000        
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท์ -            125,000        125,000        
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ -            19,925         19,925         39,850          
ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล -            46,200         46,200          
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา -            -               
ค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลง -            -              5,000           5,000            
ค่าจ้างเหมาบริการ -            200,000        200,000        
ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -            200,000        200,000        
ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ -            100,000       100,000        200,000        
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง -            100,000        100,000        
ค่าประกันภัยรถยนต์ -            19,854         19,854          

ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 20,000         20,000        20,000          
วัสดุ 349,332   315,309      -         664,641      1,996,469   634,000      3,295,110      
วัสดุฝึกแผนกวิชา 154,332     125,309       279,641      1,306,469     1,586,110      
วัสดุส านักงาน 195,000     190,000       385,000      298,000        683,000        
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -            150,000       200,000        350,000        
วัสดุก่อสร้าง -            200,000       200,000        
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -            20,000         20,000          
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -            100,000       50,000         150,000        
วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา -            90,000         90,000          
 วัสดุคอมพิวเตอร์ -            50,000         50,000          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -            50,000         50,000         100,000        
 วัสดุเกษตร -            10,000         10,000          

 ผลผลิต
ระยะส้ัน

 ค่าใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

 ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนผลผลิต ปวส.

ท่ี ประเภทรายการ

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

 ค่าใช้จ่ายเงิน
รายได้

งบประมาณ

ผลผลิต ปวช.
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รวมค่าใช้จ่าย
ท้ังส้ิน

 ผลผลิต
ระยะส้ัน

 ค่าใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

 ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนผลผลิต ปวส.

ท่ี ประเภทรายการ
 ค่าใช้จ่ายเงิน

รายได้

งบประมาณ

ผลผลิต ปวช.

วัสดุงานบ้านงานครัว -            10,000         10,000          
 วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย -            5,000           5,000            
วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย -            10,000         10,000          
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -            5,000           5,000           10,000          
 วัสดุอ่ืนๆ -            21,000         21,000          
ค่าสาธารณูปโภค 1,010,000   -         1,010,000   30,000        2,658,000    3,698,000      
ค่าไฟฟ้า 950,000       950,000      -              1,650,000     2,600,000      
ค่าน้ าประปา 60,000         60,000        -              440,000        500,000        
ค่าไปรษณีย์ -            30,000         30,000         60,000          
ค่าโทรศัพท์ -            58,000         58,000          
ค่าอินเตอร์เน็ต -            480,000        480,000        
3. งบลงทุน -          1,427,000   -         1,427,000   -            262,721      1,689,721      
ค่าครุภัณฑ์ 960,000       960,000      262,721        1,222,721      
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 467,000       467,000      467,000        
4. งบเงินอุดหนุน 15,000     -            -         15,000        9,393,635   -             9,408,635      
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000      15,000        15,000          
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 970,000      970,000        
เพ่ิมขีดความสามารทางภาษาส าหรับ นร. นศ. 320,000      320,000        
ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ -           -              -          205,000      205,000        
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี -            -               
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -            2,045,825     2,045,825      
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน -            990,610       990,610        
 - ค่าหนังสือเรียน -            4,307,000     4,307,000      
 - ค่าเคร่ืองแบบ -            2,050,200     2,050,200      
5. งบรายจ่ายอ่ืน 95,000     90,000        859,900   1,044,900   -            -             1,044,900      
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน( Fixit Center) 365,000    365,000      365,000        
จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาระยะส้ัน 227,500    227,500      227,500        
ศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีว 267,400    267,400      267,400        
ลดปัญหาการออกกลางคัน 90,000         90,000        90,000          
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 95,000      95,000        95,000          

รวมท้ังส้ิน 2,640,482 63,126,589  859,900   66,626,971  18,314,912  10,127,291  95,069,174    
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1. ประมาณการรายรับ บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 12,000,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน -                                       บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 12,000,000                             บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 131,772,880 บาท
งบบุคลากร 74,607,680                             บาท
งบด าเนินงาน 22,237,000                             บาท
งบลงทุน 17,683,200                             บาท
งบเงินอุดหนุน 14,245,000                             บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,000,000                              บาท

2. ประมาณการรายจ่าย บาท
งบบุคลากร 74,607,680                           บาท
 -  เงินเดือนข้าราชการ ######## บาท
 -  เงินวิทยฐานะ 3,850,000  บาท
 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 3,190,000  บาท
 -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,800,000  บาท
 - เงินอ่ืน ๆ (ลูกจ้างช่ัวคราว) 11,000,000 บาท
 - ค่าตอบพนักงานราชการ 1,396,680  บาท
งบด าเนินงาน 22,237,000                           บาท
 - ค่าตอบแทน 8,320,000  บาท
 - ค่าใช้สอย 5,257,000  บาท
 - วัสดุ 4,920,000  บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 3,740,000  บาท
งบลงทุน 17,683,200                           บาท
 -  ครุภัณฑ์ 4,839,200  บาท
 -  ส่ิงก่อสร้าง ######## บาท
งบเงินอุดหนุน 14,245,000                           บาท
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 205,000    บาท
 - อุดหนุนโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 90,000      บาท
 - อุดหนุนโครงการขยายโอกาสบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง 200,000    บาท
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000      บาท
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(15ปี) ######## บาท
 - อุดหนุนโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาระยะส้ัน 350,000    บาท
 - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 95,000      บาท
 - อุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 970,000    บาท
 - โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 320,000    บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,000,000                             บาท
 - โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3,000,000  บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

143,772,880

131,772,880                
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

บกศ.

 - งบบุคลากร -            63,607,680  -            -            -            63,607,680 7,000,000   4,000,000  74,607,680 
เงินเดือนข้าราชการ 52,371,000  52,371,000 -            52,371,000 
เงินวิทยฐานะ 3,850,000   3,850,000  3,850,000  
เงินประจ าต าแหน่ง -            -           -           
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 3,190,000   3,190,000  3,190,000  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,800,000   2,800,000  2,800,000  
เงินอ่ืน ๆ (ลูกจ้างช่ัวคราว) -           7,000,000   4,000,000  11,000,000 
ค่าตอบพนักงานราชการ 1,396,680   1,396,680  1,396,680  
 -  งบด าเนินงาน 4,300,000   4,040,000   -            -            -            8,340,000  4,490,000   9,747,000  22,577,000 
      - ค่าตอบแทน 3,000,000  2,250,000  -           -           -           5,250,000  500,000     2,570,000  8,320,000  
ค่าตอบแทนสอน 3,000,000   2,250,000   5,250,000  -            2,000,000  7,250,000  
ค่าธุรการนอกเวลา -           400,000      400,000     800,000     
ค่าตอบแทนวิทยากร -           100,000     100,000     
ค่าตอบแทนล่วงเวลา -           -           -           
ค่าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน -           -           
ค่าตอบแทนอ่ืน -           100,000      70,000      170,000     
 - ค่าใช้สอย 500,000     390,000     -           -           890,000     1,750,000  2,807,000  5,447,000  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -            400,000      400,000     1,000,000   1,000,000  2,400,000  
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม -           350,000      185,000     535,000     
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า -           396,000     396,000     
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท์ -           180,000     180,000     
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ -           36,000      36,000      
ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล -           80,000      80,000      
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา -           520,000     520,000     
ค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลง -           90,000      90,000      
ค่าจ้างเหมาบริการ -           200,000     200,000     
ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 100,000      100,000      200,000     100,000      300,000     
ค่าซ่อมแซมสวัสดุ/ครุภัณฑ์ -            -           200,000      200,000     
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง 100,000      100,000     100,000      200,000     
ค่าประกันภัยรถยนต์ -           20,000      20,000      
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ -           100,000     100,000     
 - ค่าวัสดุ 700,000     300,000     -           -           -           1,000,000  2,210,000  1,760,000  4,970,000  
วัสดุส านักงาน 200,000      200,000     200,000      450,000     850,000     
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -           200,000      200,000     400,000     
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -           50,000       50,000      100,000     
วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) 500,000      300,000      800,000     1,000,000   500,000     2,300,000  
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 100,000      50,000      150,000     
วัสดุเกษตร 10,000       10,000      
วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000      100,000     200,000     
วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย 40,000      40,000      
วัสดุผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 10,000      10,000      
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000      10,000      
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -           150,000      150,000     
วัสดุคอมพิวเตอร์ -           100,000      100,000     200,000     
วัสดุก่อสร้าง -           200,000      200,000     
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -           100,000      100,000     200,000     
วัสดุอ่ืนๆ 150,000     150,000     

เงินรายได้

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ผลผลิต
เฉพาะทาง

งบประมาณ โครงการ 
การจัดการ
ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

รวม
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

บกศ.
เงินรายได้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต
เฉพาะทาง

งบประมาณ โครงการ 
การจัดการ
ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

รวม

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 100,000     1,100,000  -           -           -           1,200,000  30,000      2,610,000  3,840,000  
ค่าโทรศัพท์ -           100,000     100,000     
ค่าน้ าประปา 100,000      100,000      200,000     500,000     700,000     
ค่าไฟฟ้า 1,000,000   1,000,000  1,500,000  2,500,000  
ค่าไปรษณีย์ -           30,000       30,000      60,000      
อินเตอร์เนต -           480,000     480,000     
 - งบลงทุน -           -           -           -           17,683,200 17,683,200 -           388,200     18,071,400 
  3.1 ครุภัณฑ์ -           -           -           -           4,839,200  4,839,200  388,200     5,227,400  
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
จ านวน 80 เคร่ือง

2,320,000   2,320,000  2,320,000  

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานมัลติมีเดีย 
จ านวน 41 เคร่ือง

1,800,000   1,800,000  1,800,000  

 - หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จ านวน 
1 เคร่ือง

654,200      654,200     654,200     

 - ตู้จัดนิทรรศการพร้อมระบบไฟฟ้า  จ านวน
 1 ตู้

65,000       65,000      65,000      

 - กล้องวงจรปิด 1 ตัว 35,000      35,000      
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 40,000      40,000      
 - เคร่ืองปร้นเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 20,000      20,000      
 - เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 60,000      60,000      
 - เคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 20,000      20,000      
 - เคร่ืองตัดกระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง 2,500        2,500        
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 
จ านวน 1 เคร่ือง

52,000      52,000      

 - รถเข็นอเนกประสงค์ จ านวน 2 คัน 4,000        4,000        
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิสต์เลเยอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

25,000      25,000      

 - อุปกรณ์กระจายแบบไฟเบอร์ออบติค 
จ านวน 1 เคร่ือง

30,000      30,000      

 - Authen Router จ านวน 2 เคร่ือง 50,000      50,000      
 - เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 20,000      20,000      
 - ชุดอุปกรณ์ตัดไฟ จ านวน 9 ชุด 29,700      29,700      
 - ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 14,000      14,000      
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -           -           -           -           12,844,000 12,844,000 -           12,844,000 
 - อาคารศูนย์วิทยบริการ พร้อมครุภัณฑ์ 
พ้ืนท่ีไม่ต่ ากว่า 1,088 ตารางเมตร (3ช้ัน)  
จ านวน 1 หลัง

12,844,000  12,844,000 12,844,000 

 - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร
เรียน อาคารปฏิบัติการและอาคาร
เอนกประสงค์ จ านวน 14 หลัง

-           

 - งบเงินอุดหนุน 12,000,000 1,690,000  350,000     150,000     -           14,190,000 -           -           14,190,000 
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 150,000      150,000     150,000     
 - อุดหนุนโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 90,000       90,000      90,000      
 - อุดหนุนโครงการขยายโอกาสบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้าง

200,000      200,000     200,000     

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000       15,000      15,000      
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (15ปี)

12,000,000  12,000,000 12,000,000 
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

บกศ.
เงินรายได้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต
เฉพาะทาง

งบประมาณ โครงการ 
การจัดการ
ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

รวม

 - อุดหนุนโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาระยะส้ัน

350,000      350,000     350,000     

 - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ

95,000       95,000      95,000      

 - อุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

970,000      970,000     970,000     

 - โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 320,000      320,000     320,000     
 - งบรายจ่ายอ่ืน -           

-           -           
 - โครงการ -           -           -           -           -           -           1,943,500  2,956,103  4,899,603  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร -           
1. พัฒนาบุคลากร 65,000       65,000      
2. จัดซ้ือครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 35,000       35,000      
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรม 200,000      200,000     
4. ตรวจสุขภาพประจ าปี  ตามท่ี

เบิกจ่ายจริง
-           

5. ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษา
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ---

1,600,000   1,600,000  

6. พัฒนางานสารบรรณ 60,000       60,000      
7. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บบ
ข้อมูลประวัติ

90,000       90,000      

8. จัดซ้ือแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บ
รักษาทะเบียนแสดงผลการเรียน

26,000       26,000      

9. พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา
 2560--

240,000      240,000     

10. จัดซ้ือครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน 22,500       22,500      
11. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้
ส าหรับงานประชาสัมพันธ์

52,000       52,000      

12. พัฒนาการบริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพ

50,000       50,000      

13. ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ--- 36,000       36,000      
14. ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์  อาคารเรียน 6 --- 68,480       68,480      
15. ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์  อาคารเรียน 8--- 102,720      102,720     
16. การให้บริการห้องน้ า - ห้องส้วม --- 396,000      396,000     
17. ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า --- 90,000       90,000      
18. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสายไฟฟ้าในวิทยาลัย
 ---

35,000       35,000      
19. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ปี 2560 ---

555,000      555,000     

20. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 149,500      149,500     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -           
21. พัฒนาองค์กร 50,000       50,000      
22. พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 50,000       50,000      
23. เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายใน
โดยต้นสังกัด

5,000         5,000        

24. พัฒนางานประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา

10,000       10,000      

25. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน

4,000         4,000        
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

บกศ.
เงินรายได้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต
เฉพาะทาง

งบประมาณ โครงการ 
การจัดการ
ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

รวม

26.จัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 150,000      150,000     
27. การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

50,000       50,000      

28. ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 30,000       30,000      
29. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของครู

500           500          

30. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย
ในช้ันเรียนสู่การท าผลงานวิชาการ

100,000      100,000     

31. การจัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

40,000       40,000      

32. ปรับเพ่ิมความเร็วเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 ---

504,000      504,000     
31. การจัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

40,001       40,001      

32. ปรับเพ่ิมความเร็วเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าใช้สอย -           
31. การจัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

40,002       40,002      

33. ก้ันห้อง Server  ของห้องศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

26,000       26,000      

34. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 154,700      154,700     
35. จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา  และหน่วยงาน
ต่างๆ

10,000       10,000      

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -           
36. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบ
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี)

1,193,500   1,193,500  

37. เยาวชนพอเพียง 5,000         5,000        
38. ปรับปรุงห้องลูกเสือ 50,000       50,000      
39. ปรับปรุงห้องพยาบาล  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย

20,000       20,000      

40. บริจาคโลหิตจากวันแม่สู่วันพ่อ 8,000         8,000        
41. อบรมให้ความรู้เร่ืองสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการร้านค้า  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย

2,600         2,600        

42. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนวิชาชีพระยะส้ัน 81,000       81,000      
43. พัฒนางานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน

14,000       14,000      
44. ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน

31,300       31,300      

45. สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  ปีการศึกษา 2559

20,000       20,000      

46. แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 30,000       30,000      
47. จัดท าท่ีเก็บเอกสาร 200,000      200,000     
48. เย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560

30,000       30,000      

49. ประชุมครูแนะแนวโรงรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย

-           

50. ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จ
การศึกษา

60,000       60,000      

51. จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 60,000       60,000      
52. ห้องเรียนสีขาว 30,000       30,000      
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

บกศ.
เงินรายได้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต
เฉพาะทาง

งบประมาณ โครงการ 
การจัดการ
ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

รวม

53. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 ประจ าปีการศึกษา 2560 -

70,000       70,000      

54. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา 
ปวช. และปวส. ทุกช้ันปี  ประจ าปีการศึกษา
 2560

145,000      145,000     

55. สานสายใย สายสัมพันธ์  ประจ าปี
การศึกษา 2559

35,000       35,000      

56. ปรับปรุงห้องปกครอง 50,000       50,000      
ฝ่ายวิชาการ -           
57. ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา --

      400,000 400,000     

58. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค และ
ระดับชาติ (ใช้ร่วมกับงานกิจกรรม)

350,000      350,000     

59. บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 140,000      140,000     
60. พัฒนาสถานท่ีจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา

50,000       50,000      

61. จัดนิทรรศการทางวิชาการ  และวิชาชีพ 150,000      150,000     
62. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 25,000       25,000      
63. จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษา และมัทธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

20,000       20,000      

64. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5,000         5,000        
65. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

5,000         5,000        

66. เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET)

5,000         5,000        

67. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 25,000       25,000      
68. ประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

10,000       10,000      

69. พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน

10,000       10,000      

70. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการ
ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

45,100       45,100      

71. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
และการฝึกงาน

100,000      100,000     

72. สัปดาห์ห้องสมุด 5,000         5,000        
73. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 15,000       15,000      
74. พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 20,000       20,000      
75. สัมมนาวิชาการศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

15,000       15,000      
76. อบรมเชิงปฏิบัติการ  การออกแบบ
แฟช่ันและตัดเย็บ  นักเรียน นักศึกษา  มุ่งสู่
การเป็นมืออาชีพด้านเส้ือผ้า

74,900       74,900      

77. ทัศนศึกษาดูงานรัฐสภาเพ่ือเสริมสร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแก่ครูผู้สอน

30,000       30,000      

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 
กระทรวง พ้ืนท่ี -           
หมายเหตุ  *  คือ ใช้เงินสมาคมผู้ปกครอง
              **  คือ เก็บจาก นร. นศ.
             *** คือ ใช้เงินค่าใช้สอย



สรุปข้ันตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินท่ีใช้ :

1 2 3 4
 งบ

ด าเนินงาน
 งบลงทุน

 งบ
รายจ่ายอ่ืน

 งบอุดหนุน

1 เสนออนุมัติโครงการ P โครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 โครงงาน ต าบลรอบเวียง 20,000    
2 อนุมัติโครงการ P อ าเภอเมือง
3 ด าเนินโครงการ P P P

4 รายงานผลและสรุปผล P

5
6
7
8
9

10
11
12

20,000    -        -        -        
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,000                  

ข้ันตอน/วิธีการด าเนินการ

ด าเนินการในไตรมาส 
(P) เป้าหมาย (เช่น ใคร จ านวน คร้ัง เร่ือง ฯลฯ)

พ้ืนท่ีด าเนินการ
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท)

รวมเงิน
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โครงการที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากร 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุปรียา  สันอุดร 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ให้มีความรู้ ความสามารถในด้าน
วิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทั้งด้านหลักที่เป็นการเรียน
การสอน  และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาในด้านต่าง ๆทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน ได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ/วิชาชีพ
และด้านอ่ืนๆและพัฒนาสถานศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยฯให้ก้าวหน้าในทุกด้าน  ทั้งด้าน
การเรียนการสอน  และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน ได้มีการ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ/วิชาชีพและด้านอ่ืนๆและพัฒนา
สถานศึกษา 

จ านวน 165 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ  รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. การอบรมครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

2. การอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
3. การฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

40,000 บาท 
25,000 บาท 
เบิกจ่ายตามจริง 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินคุณภาพ 
 2. แบบสอบถาม 
 3. สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 4. สังเกตการณ ์
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โครงการที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุปรียา  สันอุดร 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายให้ก้าวหน้า  และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน และเป็นการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน และสถานศึกษามีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อย  ถูกต้อง  และทันสมัย 
 2. สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน และ

สถานศึกษามีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน 
จ านวน 165 คน 

เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาและก้าวหน้า 
2. จัดเก็บ – จัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  และตรวจสอบความ
ถูกต้องของได้อย่างเท่าเทียมกัน 
3. ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย กล้องวงจรปิด 2  ตัว 35,000 บาท 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินคุณภาพ 
 2. แบบสอบถาม 
 3. สรุปรายงานผล 
 4. สังเกตการณ ์
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โครงการที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุปรียา  สันอุดร 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ข้อที่ 5  ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพและยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ  ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและปรับ
พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความสมานฉันท์ตามหลักวิถีชีวิตของประชาธิปไตย  และได้มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  สร้างจิตส านึกที่
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมมีส่วนท าให้สถานศึกษามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นพลังในการสืบทอดและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม ประเทศชาติ  และพัฒนาใน
ด้านความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม  จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาถึงกระบวนการคุณธรรมน าความรู้การบูรณาการจัดการ
เรียนการสอน 
 2. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้น าเอาคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสาขา / 
วิชาที่สอน 
 3. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้น าเอาคุณธรรมมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และการบริหารงานสถานศึกษา 
 4. เพ่ือให้บุคลากร  (ผู้สอน)  สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้ช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการคุณธรรมจริยธรรมมาบูรณาการในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 2. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ธุรการที่เข้ารับ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน ได้เข้ารับ

การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน 165 คน 

เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการ
คุณธรรมจริยธรรมมาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกัน
ท านุบ ารุงศาสนา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย อบบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 35,000 บาท 
 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินคุณภาพ 
 2. แบบสอบถาม 
 3. สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 4. สังเกตการณ ์
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โครงการที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุปรียา  สันอุดร 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจ านวน
บุคลากรทั้งสิ้น  165  คน  ซึ่งในการจัดระบบการท างานนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของแต่ละฝ่าย  แต่ละ
บุคคล  และสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ สุขภาพและเพ่ือให้บุคลากรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในด้านสุขภาพของตนเองให้มีร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  อีกท้ังยังเป็นสวัสดิการ  เป็น
ขวัญและก าลังใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสุขภาพร่างกาย  และทราบ
ถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ 
 2. เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 158 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและสามารถดูแลสุขภาพร่างกาย
ของตนเอง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 158 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
ให้ห่างไกลโรคภัย 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน ได้มีการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน 158 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย การตรวจสุขภาพประจ าปี ตามท่ีเบิกจ่ายจริง 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินคุณภาพ 
 2. แบบสอบถาม 
 3. สรุปรายงานผล 
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โครงการที่ 5 
 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุปรียา  สันอุดร 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและภายใน 
6 ปี  นับตั้งแต่ พรบ. ใช้บังคับให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอกและในระบบมาตรฐาน คุณภาพ 
ISO  9002  ข้อ 4.18  มีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่าสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีและด ารงไว้ ถึงขั้นตอนการ
ฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในรูปแบบการอบรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านการศึกษาดูงาน  การฝึก
ปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยหรืออ่ืน ๆ และการศึกษาดูงานถือเป็นการให้ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่แก่บุคลากร  เพ่ือสามารถน าเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ใหม่ และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่
นั้น ๆ  ด้วย   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้น าความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการดูงาน
มาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสถานศึกษา 
 2. เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการอบรมสัมมนา  โดยให้ความรู้ใน
ด้านการศึกษาดูงาน 
 3. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่นั้น ๆ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาสถานศึกษาและได้รับ
ประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงานเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ธุรการที่เข้าร่วม
โครงการ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  165  คน  ได้

มีการพัฒนาตนเองพัฒนางาน  และพัฒนาสถานศึกษา 
2. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  165  คน  ได้
เรียนรู้ประสบการณ์ ใหม่จากการศึกษาดูงาน  และเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตประจ า 

จ านวน 165 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานพัฒนาสถานศึกษาและได้รับประสบการณ์ใหม่จาก
การศึกษาดูงานเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การใช้ชีวิตประจ าวัน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
2. ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

รวม 

800,000 บาท 
 

800,000 บาท 
1,600,000 บาท 

 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินคุณภาพ 
 2. แบบสอบถาม 
 3. สรุปรายงานผลและพัฒนา 
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โครงการที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางกนกวรรณ  มูลมณ ี
 ต าแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ด้วยงานสารบรรณ มีภาระงานในเรื่องการบริการเกี่ยวกับหนังสือราชการ เริ่มตั้งแต่การรับ การส่ง การ
จัดเก็บ จนกระทั่งถึงการท าลาย เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบ และด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานทั้งสิ้น แต่ในขณะนี้พบว่า ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงานมีใช้อยู่
บางรายการยังไม่เคยจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ บางรายการเสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้การบริการงานหนังสือราชการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
การ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและหน่วยงาน จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์มาเพ่ือรองรับการบริการงาน
หนังสือราชการดังกล่าว 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับรับ - ส่ง หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสารส าหรับท าลายหนังสือราชการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดเก็บอีกและมีเนื้อ
ที่ส าหรับรองรับการจัดเก็บหนังสือในปัจจุบัน 
 3. เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส าหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีกระแสไฟฟ้าดับ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ชุด 
 2. เครื่องปริ้นเตอร ์  จ านวน 1 ชุด 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับรับ - ส่ง หนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีเครื่องปริ้นเตอร์ ส าหรับใช้ปริ้นหนังสือราชการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ชุด 
 2. เครื่องปริ้นเตอร ์  จ านวน 1 ชุด 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ระบบการบริการ การจัดเก็บหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์    

2. เครื่องปริ้นเตอร์    
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 1 ชุด 

เชิงคุณภาพ 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับรับ - ส่ง หนังสือราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องปริ้นเตอร์ ส าหรับใช้ปริ้นหนังสือราชการ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
รวม 

40,000 บาท 
20,000 บาท 
60,000 บาท 

 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 7 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.นันทภรณ์  ธิวงค์เวียง 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียนต้องมีการจัดข้อมูลนักเรียน นักศึกษาเป็นจ านวนมากซึ่งปัจจุบันจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
ซึ่งใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บอย่างมากและสืบค้นได้ล่าช้า  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดเก็บข้อมูลงาน
ทะเบียนจึงได้ขอความร่วมมือไปยังแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้จัดท าโปรแกรม
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านระบบสารสนเทศและการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บเอกสารสู่ระบบสารสนเทศ 
 2. ลดปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
 3. ลดขั้นตอนในการสืบคนและพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็ว 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. ค่าวัสดุและอุปกรณ ์
 2. เครื่องสแกนเนอร์    
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโปรแกรม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 2. สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 1. มีการพัฒนาโปรแกรมส าหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา โดยผู้เรียน 
 2. ลดพืน้ที่ในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ได้โปรแกรมท่ีพัฒนาเพื่อการจัดเก็บข้อมูล 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีการพัฒนาโปรแกรมส าหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

โดยผู้เรียน 
2. ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

1.ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
2 . เค รื่ อ งส แกน เน อร์  1 
เครื่อง 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โปรแกรม  

เชิงคุณภาพ 1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

2. เครื่องสแกนเนอร์ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโปรแกรม 

รวม 

15,000 บาท 
60,000 บาท 
15,000 บาท 
90,000 บาท 

 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

โครงการที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ จัดชื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.นันทภรณ์  ธิวงค์เวียง 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เนื่องจากงานทะเบียนต้องมีการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนแต่ละปีในปริมาณที่มากท าให้เอกสารที่
จัดท าขึ้นเกิดการช ารุดอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการสืบค้น การเก็บรักษาที่ไม่มีคุณภาพเพ่ีอเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและให้การจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเข้าระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาโดยการ
เคลือบพลาสติกเพ่ือให้เกิดความคงทนง่ายต่อการเก็บรักษาสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรจ็การศึกษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 2. เพ่ือป้องการช ารุดหรือเสียหายอันเนื่องมากจากการสืบค้นและเก็บรักษา 
 3. เพ่ือที่จะสามารถจัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือที่สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. ค่าแผ่นเคลือบ ขนาด A4 125 cm 
 2. แฟ้ม ความสูง 4 นิ้ว ขนาด F4 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 
 2. งานต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบสารสนเทศ 
 3. สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
 2. การจัดเก็บตามระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหมวดหมู่ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกที่เพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้อง

เก็บรักษา 
2. แฟ้มมีความเพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 

1.ค่าแผ่นเคลือบ ขนาด A4 
125 cm 
2 . แ ฟ้ ม  ค วามสู ง  4  นิ้ ว 
ขนาด F4 

เชิงคุณภาพ 1. เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่
เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 
2. งานต่อการสืบค้น การจัด เก็บ เข้าหมวดหมู่ตามระบบ
สารสนเทศ 
3. สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าแผ่นเคลือบ ขนาด A4 125 cm 

2. แฟ้ม ความสูง 4 นิ้ว ขนาด F4 
รวม 

26,000 บาท 
6,000 บาท 

26,000 บาท 
 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ปริมาณการจัดเก็บทะเบียนแสดงผลการเรียนตามขั้นตอนตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. จากการสังเกตและรายงานสรุป 
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โครงการที่ 9 
 

1. ช่ือโครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2559 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.นันทภรณ์  ธิวงค์เวียง 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน  ย่อมมีความรักความผูกพันต่อครูและสถานศึกษา  
มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา  ดังนั้น เพ่ือเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจแก่
นักเรียน  นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2559 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความ
ยินดีกับบุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งถือเป็นเกรียติประวัติของผู้ส าเร็จการศึกษางานทะเบียนจึงได้จัดพิธี
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจความรักความผูกพันอันดีระหว่างครูนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา   
 2. เป็นเกียรติแก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง 
 3. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 นักเรียน  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทุกคน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ  มีความรัก  ความผูกพันต่อสถานศึกษา   
 2. สร้างก าลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นแรงผลักดันในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันอันดีต่อสถานศึกษา 
 2. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจต่อบุตรหลาน 
 3. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทุก

คน 
2. เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา มีความ
กระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

นักเรียน  นักศึกษาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา  
2559 
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เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ  มีความรัก  ความผูกพัน
ต่อสถานศึกษา   
 2. สร้างก าลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นแรงผลักดันในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 

2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
รวม 

44,000 บาท 
196,000 บาท 
240,000 บาท 

 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ใช้แบบสอบถาม   
 2. สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล น.ส.นันทภรณ์  ธิวงค์เวียง 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา การ
จัดท าหรือจัดเก็บเอกสารจึงมีจ านวนมากเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การ
บ ารุงรักษาตลอดถึงการท าลายดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพพร้อมก้าวไปกับการพัฒนา
ด้านการศึกษาของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานทะเบียนให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน  
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีพร้อมปฏิบัติงาน 
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. เครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
 2. เครื่องตัดกรดาษ จ านวน 1 เครื่อง 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานเป็นระเบียบเรียนร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการ 
 2. ได้เครื่องท าลายเอกสารที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ได้เครื่องตัดกระดาษที่มีประสิทธิภาพ 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วยงาน 

2. มีการจัดเก็บและท าลายอย่างมีระบบ 
3. ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 

1. เครื่องท าลายเอกสาร 
จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องตัดกรดาษ  
จ านวน 1 เครื่อง 
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เชิงคุณภาพ 1. มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน 
2. เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้าน
ครุภัณฑ ์

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องตัดกรดาษ 
รวม 

20,000 บาท 
2,500 บาท 

25,000 บาท 
 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ใช้แบบสอบถาม   
 2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
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โครงการที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมชัย   ภู่จีนาพันธ์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้า ตลอดจนผลงานต่างๆ 
ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกได้ทราบ 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์ ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การท างาน การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งานได้สูงสุด 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 คอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับการท างาน จ านวน 1 เครื่อง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การท างานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
 2. การท างานด าเนินไปอย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับการท างาน จ านวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิมประโยชน์จาก

การใช้งานได้สูงสุด 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 52,000 บาท 
 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. การท างานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
 2. การท างานด าเนินไปอย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว 
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โครงการที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมชัย   ภู่จีนาพันธ์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้า ตลอดจนผลงานต่างๆ 
ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เป็นแบบต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดประโยชน์ต่อระบบบริหารงานบุคลากรนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก 
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. การจัดรายการเสียงตามสาย มากกว่า 160 ครั้ง/ปี 
 2. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 36 ฉบับ/ปี 
 3. วารสารประชาสัมพันธ์ " ชมพูพันธุ์ทิพย์ " 1 ฉบับ/ปี 
 4. แผ่นพับ แนะน าวิทยาลัย 3,000 แผ่น 
 5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 200 ครั้ง/ปี   
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้ง
ในและนอกวิทยาลัย 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกคนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. งานประชาสัมพันธ์ด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลงานประชาสัมพันธ์มีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนการจัดรายการเสียงตามสาย 

2. จ านวนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
3. จ านวนวารสารประชาสัมพันธ์ " ชมพูพันธุ์ทิพย์ " 
4. จ านวนแผ่นพับ แนะน าวิทยาลัย 
5. จ านวน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มากกว่า 160 ครั้ง/ปี 
36 ฉบับ/ปี 
1 ฉบับ/ปี 
3,000 แผ่น 
200 ครั้ง/ปี   
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เชิงคุณภาพ การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้งในและนอกวิทยาลัย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ 190,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินโดยการตรวจสอบ ดูแล สังเกตประสิทธิภาพการให้บริการของห้องที่ด าเนินการปรับปรุง โดย
ประเมินผลจ านวน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 13 
 

1. ช่ือโครงการ ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุดม   ผาค าสระศรี 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้วิทยาลัยมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 90  เครื่อง ซึ่งส่งผลให้
ค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และสนองนโยบายมาตรการ
ประหยัดพลังงานภาครัฐให้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 โดยการก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 
และปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 25 องศาเซลเซียสรวมถึงการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และล้างเครื่องปรับอากาศ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 2. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
 3. เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกเครื่อง 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งเครื่องปรับอากาศมี
สภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องปรับอากาศจ านวน 90 เครื่องได้รับการบ ารุงรักษา จ านวน 90 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดี

ทุกเครื่อง 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 36,000 บาท 
 
10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุดม   ผาค าสระศรี 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เนื่องด้วยอาคารเรียน 6 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตาราง
เมตร และเป็นอาคารที่มีลิฟท์ ขนาดน้ าหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม ส าหรับ 11 คนจ านวน 1 ตัว เพ่ือรับส่ง
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่ใช้งานในอาคารดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา ทั้ง
ในด้านปรับระดับชั้นให้ตรงตามต าแหน่งอยู่เสมอ ซึ่งท างานด้วยระบบ GPS-III จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบ
การท างานเบรค ระบบไฟฟ้าทั้งหมดระบบหยอดน้ ามัน หรืออัดไขจารบี การท าความสะอาดห้องเครื่องลิฟท์ 
และเพ่ือเป็นการระบบหยอดน้ ามัน หรืออัดไขจารบี การท าความสะอาดห้องเครื่องลิฟท์ และเพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟทข์ึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟต์ 
 2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท ์อาคารเรียน 6  จ านวน 1 ตัว 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ลิฟทใ์นอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ลิฟทอ์าคารเรียน 6  จ านวน 1 ตัว 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 

 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 3. ลิฟตม์ีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท ์อาคารเรียน 6 จ านวน 1 ตัว 
เชิงคุณภาพ ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 68,480 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์  อาคารเรียน  8 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุดม   ผาค าสระศรี 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เนื่องด้วยอาคารเรียน 8 เป็นอาคารปฏิบัติการและหอพัก จ านวน 7 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  3,500 
ตารางเมตรเป็นอาคารที่มีลิฟท์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1 ,000 กิโลกรัมจ านวน 2 ตัวและมีลิฟท์ขนาดน้ าหนัก
บรรทุก 800 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว เพ่ือรับส่งบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ใช้งานในอาคาร
ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบการท างานต่าง ๆ 
ของลิฟท์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟท์ 
 2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8  จ านวน  3  ตัว 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ลิฟท์ในอาคารเรียน 8  ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ลิฟท์ อาคารเรียน 8  จ านวน  3  ตัว 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 3. ลิฟท์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8   จ านวน  3  ตัว  
เชิงคุณภาพ ลิฟท์ในอาคารเรียน 8  ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 เฉพาะค่าแรงดูแลรักษา  

ไม่รวมอะไหล่ 
102,720 บาท 

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 16 
 

1. ช่ือโครงการ การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุดม   ผาค าสระศรี 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง และมีคนงาน แม่บ้าน จ านวน  9 ค น 
นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 3,000 คน มีห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกหลัง จากจ านวนอาคาร คนงาน 
แม่บ้าน นักเรียน-นักศึกษาและปริมาณห้องน้ า-ห้องส้วมท าให้วิทยาลัยฯ ประสบปัญหาขาดการดูแลบ ารุงรักษา
ห้องน้ าไม่ทั่วถึงในการท าความสะอาดและเพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตลอดเวลา อีก
ทั้งอาคารเรียน 8เป็นอาคารโรงแรม พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว และแขกที่จะมาใช้บริการ เป็นสิ่งส าคัญ
ที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือแก้ปัญญาดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกอาคารเรียน 1-8 อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้องอยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องน้ า-ห้องส้วม  ได้รับการดูแล  ท าความสะอาดพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
 2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8   จ านวน 92 ห้อง 
เชิงคุณภาพ ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 อยู่ในสภาพสะอาด  

และพร้อมใช้งาน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 

1-8 จ านวน 92 ห้อง 
396,000 บาท 

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุดม   ผาค าสระศรี 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในวิทยาลัยฯ มีอาคารเรียนและปฏิบัติการทั้งหมด 8 อาคาร และมีหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับจ่าย
กระแสไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด 3 ตัว แต่เนื่องด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าถูกใช้งานเป็นเวลานานและไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาที่ดี ส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อยดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบ ารุงรักษา
หม้อแปลงให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า 
 2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน 3 ตัว 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 หม้อแปลงไฟฟ้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน 3 ตัว 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 3. หม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 3 ตัว 
เชิงคุณภาพ หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 90,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 18 
 

1. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสายไฟฟ้าในวิทยาลัย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายอุดม   ผาค าสระศรี 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ  ในวิทยาลัยฯถูกใช้งานเป็น
เวลานาน  และไม่ได้รับการบ ารุงรักษาที่ดี  ส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อย  ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีเพ่ือความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า 
 2. เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆในวิทยาลัย 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 สายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 สายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 3. หม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไป

ยังอาคารเรียนต่างๆในวิทยาลัย 
จ านวน 3 ตัว 

เชิงคุณภาพ สายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าที่เชื่อโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไป

ยังอาคารเรียนต่างๆ 
35,000 บาท 

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 19 
 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2560 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายกมล   สาริกานนท์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ในพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีอาคารเรียนจ านวน 8 หลังและอาคารเอนกประสงค์อีก 
4 หลัง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้รองรับการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษาประมาณ 2,800 คน จึง
มีความจ าเป็นที่ต้องคอยดูแลรักษาสภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างได้อย่างปัจจุบันตลอดปีการศึกษา 2560 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องเรียนเฉพาะทาง ตาม
มาตรฐานของ สอศ. และเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรับกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจ านวน 8 หลัง อาคารเอนกประสงค์อ่ืนๆ อีก 4 หลัง 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 รักษาคุณภาพของอาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 อาคารเรียนจ านวน 8 หลัง อาคารเอนกประสงค์อ่ืนๆ อีก 4 หลัง ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาทุกประเภทวิชามีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์อ่ืนๆ  อาคารเรียนจ านวน 8 หลัง 

อาคารเอนกประสงค์ อ่ืนๆ 
อีก 4 หลัง 

เชิงคุณภาพ รักษาคุณภาพของอาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้
สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. บันไดยกไฮดรอริก ยกสูง 7 เมตร 1 เครื่อง 

2. เครื่องผสมปูน ถังแนวตั้ง ขนาดเล็ก 1 เครื่อง 
3. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทั่วไป 
4. ครุภัณฑ์เครื่องมืองานช่าง 

รวม 

80,000 บาท 
25,000 บาท 

400,000 บาท 
50,000 บาท 

555,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบสรุปรายงานผลโครงการและการด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป 
 



68 
 

 
โครงการที่ 20 
1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งบริเวณในสถานศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายกมล   สาริกานนท์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 พ้ืนที่ใช้สอยส าหรับเป็นซุ้มอ่านหนังสือและท าการบ้านของนักเรียนมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน และในส่วนของการจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งเคลื่อนย้าย
ต าแหน่งอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือความสวยงามและสร้างบรรยากาศให้เกิดความน่าอยู่รื่นรมย์ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ในการจัดท าที่นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือระหว่างรอการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน
นักศึกษาในระหว่างกัน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. เพ่ิมพ้ืนที่นั่งพักผ่อนและอ่านหนังสือจ านวน 5 ซุ้ม 

 2. เพ่ิมพ้ืนที่แหล่งภูมิทัศน์เพื่อพักผ่อนทางสายตาในบริเวณสถานศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษามีพ้ืนที่อ่านหนังสือ นั่งพักผ่อนและท าการบ้านเพิ่มข้ึน 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษามีพ้ืนที่อ่านหนังสือ นั่งพักผ่อนและท าการบ้านเพ่ิมขึ้น  ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือและท าการบ้านเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 40 %  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. เพ่ิมพ้ืนที่นั่งพักผ่อนและอ่านหนังสือจ านวน 5 ซุ้ม 

2. เพ่ิมพ้ืนที่แหล่งภูมิทัศน์เพ่ือพักผ่อนทางสายตาในบริเวณ
สถานศึกษา 

จ านวน 5 ซุ้ม 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีพ้ืนที่อ่านหนังสือ นั่งพักผ่อนและท าการบ้าน
เพ่ิมข้ึน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. โครงสร้างเหล็กเคลือบสี หลังคาโพลีคาบอเน็ต 

2. วัสดุในการก่อสร้างตกแต่งภูมิทัศน์ทั่วไป 
3. ถังขยะแบบมีล้อเลื่อน 
4. รถเข็นเอนกประสงค์ 

รวม 

50,000 บาท 
55,500 บาท 
36,000 บาท 
8,000 บาท 

117,000 บาท 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบสรุปรายงานผลโครงการและการด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป 
โครงการที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาองค์กร 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางยุวดี   กันทะ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังให้สถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับต่อไป 
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วน 
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานในทุก ๆ มิติ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
การเห็นชอบจากผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝ่ายเป็นฉันทามติ สามารถน าแนวทางดังกล่าวใช้ปฏิบัติได้จริง อัน
จะท าให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีศักยภาพที่ดีในการบริหารงาน การให้บริการด้านการเรียนการสอนใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและระดับปริญญาตรีรวมถึงการให้บริการประชาชน 
ชุมชน สังคมทางด้านวิชาการ และวิชาชีพอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสถานศึกษา 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาองค์กร 
 2. ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพและมีผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหาร และการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเกิดการ
ยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ  

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสถานศึกษา 

ไม่ น้ อ ยกว่ า  2  ค รั้ งต่ อปี
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนา
องค์กร 
2. ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมี
คุณภาพและมีผลการด าเนินงานตาม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าอาหารว่าง 
รวม 

5,000 บาท 
40,000 บาท 
45,000 บาท 

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และรายงานประเมินตนเองของสาขาวิชาและสถานศึกษา 
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โครงการที่ 22 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางยุวดี   กันทะ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังให้สถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับต่อไป 
 งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาแฟ้มสะสมงานออนไลน์
ส าหรับบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยท าการพัฒนาโปรแกรมฯเพ่ือใช้เก็บข้อมูลของบุคลากร
และของหน่วยงานภายในสถานศึกษา ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสะสมข้อมูล
ของของตนเองและของทุกหน่วยงานอย่างละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตัวบ่งชี้ และทุกมาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช่ เป็น
ข้อมูล หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานในทุก ๆ มิติ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้หาสามารถ
น าแนวทางดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติได้จริง ก็จะส่งผลให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่
มาตรฐาน และเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ข้อมูล สารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีวามสมบูรณ์ ครบถ้วนเพียงพอถูกต้อง การเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความปลอดภัย สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา ผ่านทางระบบอินทราเน็ต 
และหรือระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สามารถเปิดดูคัดลอก หรือพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้อย่าง
สะดวก สามารถให้บริการแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 
 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. บุคลากรทุกคนและหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงานตามที่
ก าหนด 
 2. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมแฟ้มสะสม
งานออนไลน์ 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ของบุคลากร และ

หน่วยงานในสถานศึกษาจ านวนโปรแกรม 

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสม
งานออนไลน์ 

อ ย่ า งน้ อ ย  1  ค รั้ ง ใน ปี
การศึกษา 2560 

เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรทุกคนและหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด 
2. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงาน 50,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากร และหน่วยงานใน
สถานศึกษา 
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โครงการที่ 23 
 

1. ช่ือโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางยุวดี   กันทะ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังให้สถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับต่อไป 
 งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2559 นี้ จึงจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ภายในโดยต้นสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการประเมินต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความพร้อมในการประเมินภายในโดยต้นสังกัดในปีการศึกษา  2560  
เป็นอย่างด ี
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. การประชุมเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 2. แฟ้มผลการปฏิบัติงานทุกตัวบ่งชี้ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
 2. แฟ้มทุกตัวบ่งชี้มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความชัดเจนถูกต้อง เหมาะสม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หลังจากการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมาก
ขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

2. จัดท าแฟ้มผลการปฏิบัติงานทุกตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 
เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการรับ

การประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
2. แฟ้มทุกตัวบ่งชี้มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด มี
ความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุด าเนินการ 5,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินคุณภาพการจัดท าแฟ้มปฏิบัติงาน ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2555 
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โครงการที่ 24 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางยุวดี   กันทะ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 มีวัสดุส านักงาน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 
เชิงคุณภาพ 1. มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุส านักงาน 10,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบสอบถาม สรุปรายงานผลด าเนินการ 
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โครงการที่ 25 
 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญ เพ่ือให้การ
อาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพกับ
งานวิจัย และถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคมหรือชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ผลงานวิจัยเต็มรูปแบบของครู อย่างน้อยจ านวน 10 เรื่อง 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการและ 
ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนผลงานวิจัยเต็มรูปแบบของครู เงินทุนสนับสนุนเรื่องละ 

10,000 บาท 
2. จ านวนครูที่ เข้ารับการอบรมการท าวิจัยชั้นเรียน และมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง / ภาคเรียน 
3. จ านวนเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ารับการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล  
4. จ านวนครูและนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯที่เข้ารบรมแนว
ทางการเขียนรายงาน 5 บท  

อย่างน้อยจ านวน 10 เรื่อง 
 
อย่างน้อย 70 คน  
 
อย่างน้อย 25 คน 
อย่างน้อย 160คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
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เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย การประสานงานกับสถานประกอบการการจัดท ารูปเล่มรายงาน

ผล 
4,000 บาท 

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 จากเล่มรายงานการวิจัย 
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โครงการที่ 26 
 

1. ช่ือโครงการ จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาชีพกับงานวิจัย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาชีพกับงานวิจัย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  300  คน 
 2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า 10  โครงการ 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 10โครงการ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

2. จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ไม่น้อยกว่า  300  คน 
ไม่น้อยกว่า 10  โครงการ 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย สิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม สาขาวิชาละ 1 ชิ้นงาน 150,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 27 
 

1. ช่ือโครงการ การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษาที่มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ เพ่ือรองรับ
ตลาดแรงงาน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ  ความเจนจัดด้านวิชาการและคุณสมบัติที่
จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและความสามารถปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการที่จะศึกษาต้องการ / ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพ่ือน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  300  คน 
 2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า 10  โครงการ 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน และสถานประกอบการ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 10โครงการ 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

2. จ านวนสถานประกอบการนายจ้างที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน  3,000  คน  
ประมาณ 150 คน 

เชิงคุณภาพ 1. วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัย ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของ
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ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากรและค่าวัสดุใช้สอยต่างๆ ในการอบรม 50,000 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 28 
 

1. ช่ือโครงการ ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญเพ่ือให้
การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียน การสอนใน
วิชาชีพกับงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้สร้างความเข็มแข็งด้านอาชีพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคม หรือ 
ชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือการถ่ายทอดนวัตกรรม  ที่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน  100  คน 
 2. มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ  5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  คน) 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และชุมชนได้รับความรู้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และชุมชน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา 
  - มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 
  - มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน 
  - มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 
  - มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 
  - มีจิตสาธารณะ 
 2. ชุมชน 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
  -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครื่องมือใช้ในการแปรรูและการประกอบอาชีพ 
  -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

2. มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  100  คน  
5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  
คน) 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา 
- ได้ความรู้  ( ชุมชน งานอาชีพ การตลาด การบัญชี การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ ) 
- กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
- ได้แนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต 
- มีจิตสาธารณะ 
2. ชุมชน 
- ได้ความรู้ในการประกอบอาชีพ( การเพ่ิมมูลค่า กระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์) 
- ได้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
- มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- มีรายได้เพ่ิม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- ความร่วมมือกับสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เอกสารหลักสูตรที่น าไปถ่ายทอด 

2. ค่าวัสดุ, อุปกรณ์(ของสด, ของแห้ง) 
3. ค่าวิทยากร(ชั่วโมงละ 200 x 50) 

30,000 บาท 

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 29 
 

1. ช่ือโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษารางวัลพระราชทาน มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ  มีความเจนจัดด้านวิชาการและคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและมีความสามารถปรับปรุง
ตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่อสังคมปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพื่อน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงให้คล้องกับสังคมปัจจุบัน 
และ พัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ครูผู้สอนมีพัฒนาการการสอนมากขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

2. ครูผู้สอนมีพัฒนาการการสอนมากขึ้น 
จ านวน  3,000  คน  
5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  
คน) 

เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการการสอนมากขึ้น 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย จัดท ารูปเล่มรายงานผล 500 บาท 
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 จากเล่มรายงานการวิจัย 
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โครงการที่ 30 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การท าผลงานวิชาการ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาดังที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551ให้จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับ ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย
มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้โดยจัดการศึกษาผ่านรูปแบบดังต่อไปนี้ได้แก่การศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี (พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 , 2551 : 3)
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงตามปรัชญาของการศึกษาด้านวิชาชีพครูผู้สอนเป็นผู้ที่
มีความส าคัญที่สุดที่จ าเป็นต้องวางแผนเตรียมการสอนให้มีความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษานอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติแล้วครูผู้สอนยังต้องท าการแก้ปัญหาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมของผู้เรียน ตลอดจนการประสพความส าเร็จเมื่อจบการศึกษาใน
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนนั้นต้องอาศัยข้อมูล และวิธีการที่เหมาะสมดังนั้นหากครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภาพก็จะสามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาผู้เรียน และยังเป็นประโยชน์ในการที่จะน าผลการวิจัยไป
พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานทางวิจาการได้อีกทางหนึ่ง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ความรู้ และทักษะการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู สู่การจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 2. เพ่ือให้ครูสามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ ในการน าไปแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมกลุ่มเป้าหมายจ านวน20 คน 
 2. ผู้บริหารจ านวน5 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ ทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่การท าผลงานวิจัยได้ 
 2. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้บริหาร 
จ านวน 20 คน 
จ านวน 5 คน 

เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
2. โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์
การประเมินจากวิทยากร  

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 

2. ค่าเดินทางวิทยากร จ านวน 2 คน 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าอาหารกลางวัน 
5. ค่าอาหารว่าง 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
รวม 

59,000 บาท 
10,000 บาท 
3,000 บาท 
9,000 บาท 
9,000 บาท 

10,000 บาท 
100,000 บาท  

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 2. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
 3. ผลการประเมินโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนของผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

โครงการที่ 31 
 

1. ช่ือโครงการ การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสุพัตรา พรหมพิชัย 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เป็นภารกิจหนึ่งทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญ เพ่ือให้การ
อาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพ
กับงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคมหรือชุมชน 
โดยจัดให้มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเพ่ือคัดเลือกตัวแทนผู้ชนะ
ในสิ่งประดิษฐ์จ านวน 11 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับ
ภาคเหนือ และระดับชาติ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และคัดเลือกตัวแทนทีมสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 11 ประเภท
กับ1 องค์ความรู้ จ านวน 36 ผลงาน และ 3 ผลงานองค์ความรู้ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ ที่ จ.ล าพูน 
 2. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยสามารถน ามาพัฒนางานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือก จ านวน 36 ผลงาน และ 3 องค์ความรู้ 
 2. จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนอย่างน้อย 100 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ จ านวน 36 ผลงาน และ 3 องค์ความรู้ 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มาก 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือก จ านวน 36 ผลงาน และ 3 องค์ความรู้ 
 2. จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนอย่างน้อย 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ จ านวน 36 ผลงาน และ 3 องค์ความรู้ 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มาก 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือก  

  
2. จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  

จ านวน 36 ผลงาน และ 3 
องค์ความรู้ 
จ านวนอย่างน้อย 100 คน 

เชิงคุณภาพ 1. จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  
 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มาก 

จ านวน 36 ผลงาน และ 3 
องค์ความรู้ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากรและค่าวัสดุใช้สอยต่างๆในการอบรม 40,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสรุปผลประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการที่ 32 
 

1. ช่ือโครงการ ปรับเพิ่มความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สาขาวิชาต่าง ๆ 
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด โดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จากบริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน)ผ่านระบบใยแก้วน าแสงเข้าสู่ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยทั้งใน
รูปแบบที่ใช้สาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ในอัตราความเร็วในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) ใน
ประเทศ 50 Mbpsและต่างประเทศ 16 Mbps มาตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2556 จากการตรวจสอบ
การจราจรของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traffic)ที่ใช้ผ่านในระบบเครือข่ายแต่ละระบบ ซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 
2556 จนถึงปัจจุบัน มีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะการรับข้อมูลจากต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา
08.00 น.จนถึงเวลา 17.00 น.ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในภาพรวมช้าลงอย่างมาก 
 งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่จะท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การ
จ ากัดความเร็วในการ Download และ Uploadข้อมูลขนาดใหญ่ การชมภาพยนต์ออนไลน์ การเล่นเกมส์
ออนไลน์ (เป็นช่วงเวลา)และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่สามารถลด Bandwidth ได้มากนักและ
อัตราการรับส่งข้อมูลไม่ลื่นไหลเท่าไหลเท่าที่ควร จากการสังเกตการใช้งานเครือข่ายในช่วงที่มีการใช่อย่าง
หนาแน่น พบว่า มีปัญหาในส่วนการเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศ(International) จะใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 
16 Mbps ตลอดเวลา เพราะจะมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในต่างประเทศเป็นส่วนมาก 
 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องขยาย และปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเพ่ือที่จะได้รองรับการ
ขยายงาน ทั้งระบบบริหารจัดการ บริการ และวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระ 
บบการประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบ e-Courseware เป็นต้นโดยจะขยายความเร็ว
อินเทอร์เน็ตที่ออกไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยในประเทศจากเดิม 100 Mbps มาเป็น 200 Mbps 
และต่างประเทศจากเดิม 50 Mbps เป็น 100 Mbps เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ปรับเพ่ิมความเร็วมาเป็นในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) ในประเทศ 100 Mps และต่างประเทศความเร็ว 80 
Mps 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2. การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับเพ่ิมความเร็วมาเป็นในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) ใน

ประเทศ 100 Mps และต่างประเทศความเร็ว 80 Mps 

 

เชิงคุณภาพ 1. ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจใน
ความสะดวกและรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาก
ยิ่งขึ้น 
2. ระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างสถานศึกษา
ภายนอกอ่ืนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
3 . การติ ดต่ อ สื่ อ ส ารใน ระบ บ เครื อข่ าย อิน เท อร์ เน็ ต มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 150 Mbps/80 Mbps  504,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 2. แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 3. บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 33 
 

1. ช่ือโครงการ กั้นห้อง Server ของห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการท างาน
โดยประยุกต์ใช้ ICT หลายแนวทางด้วยกัน ซึ่งในด้านการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเครื่อง Server ทุกเครื่องได้ถึงติดตั้งไว้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นห้อง
ส านักงาน ดังนั้น เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นจะต้องกั้นห้อง 
Server แยกให้เป็นสัดส่วน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือกั้นห้อง Server 
 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับเครื่อง Server และอุปกรณ์เครือข่าย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ห้อง Server จ านวน 1 ห้อง 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ห้อง Server แยกเป็นสัดส่วน เครื่อง Server และอุปกรณ์อ่ืนมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ห้อง Server  จ านวน 1 ห้อง 
เชิงคุณภาพ การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาก้ันห้อง Server 26,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 34 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการท างาน
โดยการประยุกต์ใช้ ICT หลายแนวทางด้วยกัน ซึ่งในด้านการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และพบว่าการปฏิบัติภารกิจยังมีข้อจ ากัดในด้านทักษะและ
ประสบการณ์ของบุคลากรรวมทั้งระยะเวลาที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ ในการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่าย ให้มีความน่าสนใจความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาแหล่งข้อมูล 
และสนับสนุนการท างานตลอดจนการบริหารจัดการที่ควรจะมีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วต่อการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการออกแบบและจัดวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการแบ่งระดับสิทธิการ
ใช้งานทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา และท าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้มานาน
แล้วหมดสภาพการใช้งาน และจัดท าระบบประหยัดไฟส าหรับ  Switch ซึ่งจะท าให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังส่งผลให้การควบคุมไวรัสคอมพิวเตอร์ และการเข้าถึงเว็บไซต์อันตรายเกิดประสิทธิผลมากด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 วัสดุส านักงาน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -   
เชิงคุณภาพ การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุส านักงาน 154,700 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 2. แบบสอบถามการใช้งานของผู้อยู่ในระบบ 
 3. บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 35 
 

1. ช่ือโครงการ จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสวัสดิ์  จอมพูน 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานความร่วมมือ 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา นอกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจะเป็นผู้จัดการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตามโครงการสร้างของหลักสูตรแล้วการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
มีทักษะความรู้เพ่ิมมากขึ้น มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 
 2. เพ่ือร่วมกันจัดการด้านอาชีวศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะฝีมือเพ่ิมมากข้ึน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 มีสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 5แห่ง 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระดับคุณภาพด้านทักษะความรู้วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 5แห่ง 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็งและพัฒนาระบบ

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
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เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดอาชีวศึกษา 

10,000 บาท  

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. ประเมินจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการที่ 36 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ( งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี ) 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ มีความกล้าแสดงออกตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม จัดหาประสบการณ์
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของวิทยาลัยตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจากความส าคัญข้างต้น ฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียนขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีมาตรฐาน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ เก่ง ดี และมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 2. เกิดความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
 3. วิทยาลัยมีทัศนียภาพที่ดีข้ึน 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา  

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่  
3. จ านวนโครงการ  

จ านวน 3,200 คน 
จ านวน 142 คน 
35 โครงการ 

เชิงคุณภาพ พัฒนาความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ
นักเรียนนักศึกษา อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2559 

1. การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
2. ตัดชุดสูทคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 
3. อาชีวศึกษาร่วมใจช่วยเหลือคนพิการ 
4. คัดเลือกเยาวชนระดับสถานศึกษาสู่รางวัลเยาวชนดีเด่นและ
นักศึกษาพระราชทานประจ าปีการศึกษา 2560 
5. การประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค 
6. การแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 
2560 
7. องค์การวิชาชีพศึกษา ดูงานอาสาพัฒนา 
8. Big Cleaning Day 
9. วันมหาธีรราชเจ้า 
10. สืบสานประเพณีล้านนาไทย ปล่อยโคมไฟ ประดิษฐ์กระทง 
11. วันเอดส์โลก 
12. นักศึกษายุคใหม่ใส่ใจรัฐธรรมนูญ 
13. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ( สัปดาห์ วันพ่อ ) 
14. การแข่งขันกีฬาสี (กีฬาสีสีขาว) 
15. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
16. โครงการตัดชุดล้านนาส าหรับงานแสดงและพิธีการ 
17. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ( กิจกรรมชมรม ) 
18. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพระเวสสันดร 
19. โครงการเตรียมพร้อมรับการประเมิน องค์การวิชาชีพระดับ
จังหวัดและระดับภาคเหนือ 
20. โครงการเยาวชนพอเพียง 
21. โครงการปลูกป่า 
รวม 
ภาคเรียนที่ 1/2560 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
70,000 บาท 
18,000 บาท 
3,000 บาท 

20,000 บาท 
 

170,000 บาท 
 

30,000 บาท 
 

40,000 บาท 
2,000 บาท 
1,500 บาท 

35,000 บาท 
2,000 บาท 
2,000 บาท 

25,000 บาท 
140,000 บาท 

5,000 บาท 
50,000 บาท 
30,000 บาท 
18,000 บาท 
50,000 บาท 

 
5,000 บาท 
5,000 บาท 

701,500 บาท 
 

250,000 บาท 
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2. โครงการวันไหว้ครู 
3. โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 
4. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 
5. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 
6. โครงการแห่เทียนพรรษา 
7. โครงการอบรมโรเวอร์ 
8. โครงการสวดมนต์ สรภัญญะ 
9. โครงการ Big Cleaning day 
10. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
11. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
12. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
13. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
14. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ 
15. โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก 
16. โครงการสืบสานประเพณีวันวิสาขบูชา 
17. กิจกรรมชมรมรวม 
รวม 
รวมทั้งสิ้น 

30,000 บาท 
2,000 บาท 
3,000 บาท 
2,000 บาท 

30,000 บาท 
10,000 บาท 
2,000 บาท 
2,000 บาท 

40,000 บาท 
20,000 บาท 
20,000 บาท 
5,000 บาท 
3,000 บาท 

18,000 บาท 
5,000 บาท 

30,000 บาท 
472,000 บาท 

1,193,500 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2. ติดตามตรวจสอบ 
 3. สรุปรายงานประจ าปี 
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โครงการที่ 37 
 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห้องลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้เล็งเห็นความส าคัญของกิจการลูกเสือและได้จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ 
โดยมีการจัดกิจกรรมลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง แต่ห้องกิจกรรมลูกเสือยังเป็นห้องที่ใช้ชั่วคราวอยู่ ไม่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพห้องท่ีพร้อมใช้งาน 
 ดังนั้นจึงต้องพัฒนา ปรับปรุง ห้องกิจกรรมลูกเสือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้จัดกิจกรรม
ลูกเสือ และอ านวยความสะดวกให้กับลูกเสือ บุคลากร รวมถึงพร้อมใช้เป็นห้องรับการประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
เป็นอย่างดีละมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้กับครูและนักเรียนเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
 2. เป็นสถานที่ฝึกทักษะและวิชาการให้กับลูกเสือที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ 
 3. เป็นศูนย์บริการชุมชมและโรงเรียนที่ต้องการศึกษาดูงานด้านกิจการลูกเสือ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ปรับปรุง พัฒนาห้องกิจกรรมลูกเสือ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมลูกเสือ 
 2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมลูกเสือ 
 3. สถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษามีห้องจัดกิจกรรมลูกเสือที่สะดวกต่อการใช้

งาน 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเก่ียวกับกิจการ
ลูกเสือ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าปรับปรุง พัฒนาห้องกิจกรรมลูกเสือ 50,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 38 
 

1. ช่ือโครงการ เยาวชนพอเพียง 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศที่ดีจ าน าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง 
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้นั้นเยาวชนในประเทศต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนและปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักให้เห็น
ความส าคัญและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาการด าเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒ นาอาชีพ 
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรทางกลุ่มวิชาสังคมศึกษาจึงได้
จัดท าโครงการ " เยาวชนพอเพียง " ขึ้นมา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนรู้จักด าเนินชีวิตที่พอเพียง เหมาะสมและมี
ความสุขในสังคมเพียงพอ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของการท า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนรู้จัก

ด าเนินชีวิตที่พอเพียง 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนรู้จัก
ด าเนินชีวิตที่พอเพียง เหมาะสมและมีความสุขในสังคมเพียงพอ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าปรับปรุง พัฒนาห้องกิจกรรมลูกเสือ 5,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ผลงานนักเรียน นักศึกษา 
 2. แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 39 
 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ ์
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ห้องพยาบาลเป็นศูนย์รวมที่นักเรียน/นักศึกษาเข้าใช้บริการจึงต้องมีห้องที่มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยจาก
ยุงและแมลงต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
 2. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาปลอดภัยจากยุงและแมลงต่างๆ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. มีพัดลมระบายอากาศ 2 ตัว 

 2. มีบานมุ้งลวดหน้าต่าง 2 บาน และประตู 1 บาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ห้องพยาบาลมีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น และปลอดภัยจากยุงและแมลงต่างๆ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 2. ปลอดภัยจากยุงและแมลงต่างๆ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีพัดลมระบายอากาศ  

2. มีบานมุ้งลวดหน้าต่าง 2 บาน และประตู 1 บาน 

2 ตัว 
 

เชิงคุณภาพ 1. ห้องพยาบาลมีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น  
2. ปลอดภัยจากยุงและแมลงต่างๆ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. พัดลมระบายอากาศ 

2. บานมุ้งลวดหน้าต่าง 
3. บานมุ้งลวดประตู 
4. ตู้เก็บของ 

20,000 บาท  

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 40 
1. ช่ือโครงการ  บริจาคโลหิตจากวันแม่สู่วันพ่อ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล   นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร   053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตตามที่ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจังหวัดเชียงรายได้ประสานงานอย่างดีมาโดยตลอดและเป็นโอกาสดีที่บุคลากรใน
วิทยาลัยรวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจะได้บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
3.2. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
มีข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 

อย่างน้อย 100 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
มีข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 

อย่างน้อย 100 คน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1. นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100% 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อย่างน้อย 100 คน 
เชิงคุณภาพ ข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อย่างน้อย 100 คน 
เชิงเวลา ครั้งที่ 1 เดือน ส.ค. 2560 

ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย. 2560 
 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 1 
ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 2 

4,000 บาท 
4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 41 
1. ช่ือโครงการ  อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ ์
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
การสุขาภิบาลอาหาร ( Food Sanitation ) คือการปิ้งกันไม่ให้อาหารเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย

แก่ผู้บริโภคหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการท าอาหารให้ปอดภัย และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิด
โทษหรืออันตรายแม้แต่น้อย ในประเทศไทยการสุขาภิบาลอาหารมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นพิเศษเพราะอยู่
ในเขตร้อน ดินฟ้าอากาศช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโต ของแบคทีเรียและปาราสิต พร้อมกันนั้นการศึกษาของ
ประชาชนทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ าประกอบกับนิสัยที่ชอบกินของดิบๆสุกๆ ของประชาชน ซึ่งเป็นผลให้มีโรคของ
ทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดจากการขาดสุขาภิบาลอาหารอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ หลักสุขาภิ บาลอาหาร
ประกอบด้วยความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร อนามัยของผู้ประกอบอาหารและผู้เสิร์ฟอาหาร
อนามัยของการประกอบอาหารและการเสิร์ฟอาหาร ความสะอาดและความปลอดภัยของน้ า การเก็บรักษา
อาหาร การล้างและเก็บภาชนะเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร การก าจัดเศษอาหาร น้ าทิ้งและการสุข าภิบาล
สถานที่ประกอบอาหาร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ปลอดภัยแก่
ร้านค้าจ าหน่ายอาหารโดยเฉพาะผู้ปรุง ผู้ท าความสะอาด และผู้เกี่ยวข้องในส่วนอ่ืนๆโดยการจัดอบรมในครั้งนี้
จะเน้นเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกการปรุงและการเก็บอาหารการปรับปรุงยกระดับร้านอาหารและ
แผงลอย สถานการณ์และแนวโน้มงานสุขาภิบาลอาหารในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะ
ให้อาหารต่างๆ มีความสะอาดและปลอดภัยผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล อาหาร
ปราศจากสารปนเปื้อนโดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง เพ่ือให้

อาหารมีความปลอดภัย 
3.3 เพ่ือต้องการ ยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล

ที่เน้นเรื่องอาหาร ปลอดภัย 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
 4.2 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุงเพ่ือให้อาหารมี
ความปลอดภัย 
 4.3 มีการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื่องอาหาร 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
 5.2 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความส าคัญในการปรุงผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัย 
 5.3 มีการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื่องอาหาร 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความส าคัญในการปรุงอาหารเพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัย และมีการยกระดับ
มาตรฐานของผู้ประกอบการร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้ประกอบการร้านอาหาร  อย่างน้อย 10 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร อย่างน้อย 10 คน 
เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าป้ายไวนิล 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

400 บาท  
1,200 บาท 
1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,600 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 42 
1. ช่ือโครงการ  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของประชาชน

และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพด้านอาชีพ และมีความช านาญเฉพาะด้านปัจจุบันในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวท า
ให้ประชาชนต้องหันมาหาอาชีพเสริมหรือหาอาชีพใหม่ ดังนั้น งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จะจัดการ
อบรมทุกวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเน้นการครอบครัว สร้างชุมชน
เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ชุมชน
โดยการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือให้การบริการชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องมีศูนย์
การเรียนรู้และมีภายในวิทยาลัยเพ่ือประชาชนและนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในด้านอาชีพให้ประชาชนรู้จักมากยิ่งข้ึน 
3.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นให้ได้รับความรู้ในด้านวิชาชีพอย่างมี 
3.3 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสร้างรายได้ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 240 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.2 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จ านวน 240 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
8.1 มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
8.2 ผู้เข้าฝึกอบรมได้ความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชน  240 คน 
เชิงคุณภาพ ประชาชนได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว 
240 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากร  

วัสดุฝึก  
ค่าด าเนินงานอ่ืนๆ 

19,200 บาท 
24,000 บาท 
37,800 บาท 

รวมทั้งสิ้น 81,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 43 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนมีหน้าที่หลักในการด าเนินการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับประชาชน
ผู้สนใจในท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเน้นการครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยการ
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือให้การบริการชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องมีศูนย์การเรียนรู้
และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยภายในวิทยาลัยเพ่ือที่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาได้ด้วยตนเองและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนางานการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสร้างรายได้ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   จ านวน  320  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.2 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จ านวน 320 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

8.1 มีห้องศูนย์การเรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
8.2 ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชน  320 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
320 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 14,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 44 
1. ช่ือโครงการ  ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในถิ่นธุระกันดารมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ที่เป็น
รากฐานของการพ่ึงตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   จ านวน  20  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียนที่ส าเร็จการฝึกอบรมมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 5.2 นักเรียนที่ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน จ านวน 20 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนที่เข้าฝึกอบชมรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน 20 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ส าเร็จการฝึกอบรมมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและ

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
20 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากร 5 วัน  

ค่าวัสดุฝึก 5 วัน 
ค่าท่ีพัก 5 วัน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 วัน 
ค่าด าเนินงานอ่ืน 5 วัน 

6,000 บาท 
10,000 บาท 
8,000 บาท 
4,800 บาท 
2,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 31,300 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 45 
1. ช่ือโครงการ  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ยาเสพติด ภายให้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือและจิตส านึกร่วมกัน 

ของทุกฝ่ายที่จะไม่ให้นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวข้องกับยาและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่ม
เพาะปลูกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถป้องกันตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยา
เสพติดและอบายมุข 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความตระนักและเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดจึงได้จัดท า
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาไม่ให้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.4 เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ยุ้งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ้งเก่ียวกับยาเสพติด 
 5.2 สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อย่างน้อย 3,000 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3,000 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
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10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบสอบถาม  
10.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 46 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาปรับปรุงห้องปกครอง ปีการศึกษา 2559 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายธนิต  หมื่นวิชิต 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานปกครอง 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและจิตส านึกร่วมกันของทุกฝ่ายที่
จะไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถมีทักษะ และมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่ม
เพาะ ปลูกฝัง มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม ชุมชน สามารถป้องกันตนเอง ชุมชน  และสังคมให้ห่างไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความตระหนักและเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดจึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนา ปรับปรุง ห้องปกครองขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาไม่ให้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.4 เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ยุ้งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ้งเก่ียวกับยาเสพติด 
 5.2 สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อย่างน้อย 3,000 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
อย่างน้อย 3,000 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าปรับปรุง พัฒนาห้องปกครอง 50,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
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10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบสอบถาม  
10.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 47 
1. ช่ือโครงการ  แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่

นักเรียน นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาลในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และจากนโยบายเพ่ิม
สัดส่วนนักเรียนในระบบอาชีวศึกษาเทียบกับมัธยมศึกษาเป็น 60:40 และปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจากการท าวิจัยของนักเรียนในระดับ  ปวส.
แผนกการตลาดพบว่าสัดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับการแนะแนวจากผู้ที่มีความรู้ใน
สาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง ส่งผลให้ไม่เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพในระบบทวิภาคี 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพมีหลากหลายทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง
มีทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนซึ่ง
เปิดท าการสอนเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อโน้มน้าว
ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ การแนะแนวการศึกษาที่
เข้าถึงเป้าหมายโดยตรงเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์แนะ
แนวของโรงเรียนมัธยมศึกษารับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน  ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันนั้นต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย 
3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทั้งระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคทวิภาคี 
3.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียราย 
3.5 เพ่ิมจ านวนผู้เรียนในสาขาวิชาชีพให้มากขึ้น 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ผู้เข้าร่วมการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงและโควตา 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ิมมากขึ้น 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
 5.2 เพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
 5.3 ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.4 บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษา 
 5.5 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว มีทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ี
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้ทราบนโยบาย

การรับยุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรของเชียงราย ทั้งระดับประกาศนียบัตร  (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรขั้นสูง(ปวส.) และระบบภาคปกติ และทวิภาคี เพ่ิมจ าวนผู้เรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น 

8.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในวังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขต

จงัหวัดเชียงราย 
อย่างน้อย 300 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขต
จังหวัดเชียงราย ได้ทราบนโยบายการรับยุคคลเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนมัธยมศึกษาในวังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

อย่างน้อย 300 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าแผ่นพับ 

ค่าไวนิล 
ค่าด าเนินงานอ่ืนๆ 

14,500 บาท 
8,000 บาท 
7,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกับการแนะแนว 
 
 
 



116 
 

โครงการที่ 48 
1. ช่ือโครงการ  จัดท าที่เก็บเอกสาร 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานปกครอง งานครูที่ปรึกษาและงานโครงการพิเศษ  ถือเป็น
งานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และนักเรียน/นักศึกษารวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม
และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น เอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) ทุนการศึกษา หนังสือมอบตัวสัญญาค้ าประกันของนักเรียน/นักศึกษา เอกสารงานครูที่ปรึกษา และงาน
โครงการพิเศษ ซึ่งล้วนแต่เป็นเอกสารส าคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน อาจเกิดการสูญหายได้ งานแนะ
แนวฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเก็บรักษาดูแล และสะดวกในการ
สืบค้น เป็นการพัฒนาระบบงานอันจะน าไปสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บเอกสารส าคัญให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการดูแลรักษา 
3.2 เพ่ือเป็นการป้องกันเอกสารสูญหาย 
3.3 เพ่ือให้สะดวกและง่ายในการค้นหาเอกสาร 
3.4 เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาส านักงานให้เป็นระเบียบ ตามหลัก 5 ส. 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 สามารถจัดเก็บเอกสารงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ 
 4.2 ป้องกันการเกิดความเสียหาย จัดเก็บเอกสารและง่ายต่อการสืบค้น 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 เอกสารที่จัดเก็บอยู่ในสภาพดี เก็บรักษาได้ยาวนาน 
 5.2 เกิดความเป็นระเบียบ และมีมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร  
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

เอกสารมีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้น และเก็บรักษาได้ยาวนาน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ที่เก็บเอกสารและแฟ้ม 1 ห้อง 
เชิงคุณภาพ ได้ที่จัดเก็บเอกสาร 1 ห้อง 
เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ที่เก็บเอกสารและแฟ้ม 200,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
รายงานสรุปโครงการ 
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โครงการที่ 49 
1. ช่ือโครงการ  เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และ

การด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย ครู และผู้ปกครองนักเรียน  
โดยทางวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้ 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านกับวิทยาลัย ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  ซึ่งจะ
ช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัยการคบ
เพ่ือนการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน  ขณะที่อยู่บ้านและเพ่ือเป็น
แนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข และพัฒนานักเรียนที่อยู่ในความปกครองให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองกับครู 
3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะอยู่ที่วิทยาลัยฯ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

ของนักเรียน/นักศึกษาในขณะที่อยู่บ้าน 
3.4 เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครอง 
3.5 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษามาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหา

ทางด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3.6 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา หรือข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษามาส่งเสริมความสามารถของนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถตามศักยภาพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 10 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกัน ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง 
 5.2 นักเรียน/นักศึกษาได้รับความช่วยเหลืดและส่งเสริมตามลักษณะความสามารถของแต่ละคน 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : เยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 10 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผลดีต่อครู 

1. ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของนักเรียนในความปกครอง 
3. ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียน 
4. ได้พบผู้ปกครองรับทราบข้อคิดเห็น 

ผลดีต่อผู้ปกครอง 
1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนขณะที่อยู่สถานศึกษา 
2. สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหากับครู 
3. สามารถสอบถามข้อสงสัยในกิจกรรมของโรงเรียน 

 ผลดีต่อนักเรียน นักศึกษา 
  1. นักเรียนได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษา 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
3. ท าให้รับทราบปัญหา และหาทางช่วยเหลือนักเรียน 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจ

และให้ความร่วมมือกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ใน
ความปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือและ
ส่งเสริมตามลักษณะความสามารถของแต่ละคน 

ร้อยละ 10 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินงาน 

ค่าวัสดุ 
28,000 บาท 
2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
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โครงการที่ 50 
1. ช่ือโครงการ  ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิมเป้าหมายผู้เรียนในสายวิชาชีพให้มีในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นปัจจุบัน

พบว่าจ านวนผู้เรียนยังไม่เป็นตามเป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนสายวิชาชีพ  การจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคตนอกจากเป็นการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านความรู้ความคิด ทักษะ และเจตคติ ที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง 
รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมแล้ว ครู - อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้อง
ด้านวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการาของตลาดแรงงานแก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใด
เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้นควรจัดให้มีการประชุมครูแนะแนว
โรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจถูกต้องและน าไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาท่ีถูกต้องส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายมีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพและน าความรู้เรื่องการ
เรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองถูกต้อง 
  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ให้ข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
 5.2 เพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
 5.3 ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.4 บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากข้ึน 
  

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 20 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพและน าความรู้
เรื่องการเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีความเข้าใจในการ

เรียนสายวิชาชีพและน าความรู้เรื่องการเรียนในสายวิชาชีพไป
เผยแพร่ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง 

ร้อยละ 20 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน 80 ชุด 

ค่าของที่ระลึก  
ค่าอาหารว่าง 80 ชุด 
ค่าใช้สอย 

8,000 บาท 
18,000 บาท 
2,000 บาท 
5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 33,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 51 
1. ช่ือโครงการ  ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชะ (ปวช.) จ านวน 581 คน ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) จ านวน 505 คน และ
ระดับปริญญาตรี 29 คน รวมทั้งสิ้น 1,115 คน จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมวิชาชีพขั้นสูงให้กับนักเรียน
นักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดโครงการปัจฉิม
นิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีขวัญก าลังใจ มีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.2 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต

หลังส าเร็จการศึกษา 
3.4 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพัน และร าลึกถึง สถานศึกษา ครู – อาจารย์ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี จ านวน 1,115 คน เข้าร่วมกิจการ
โครงการ 
  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 5.2 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิตหลัง
ส าเร็จการศึกษาและมีความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา ของครู – อาจารย์ 
  
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี จ านวน 1,115 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นใจและความพร้อมใน การเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีความผูกพันกับสถานศึกษา ครู - อาจารย์  



122 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี  1,115 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเอง

และเตรียมความพร้อม ในการศึ กษ าต่ อ  และการ เข้ าสู่
ตลาดแรงงาน และมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 
ความส าคัญของการใช้ชีวิตหลังส าเร็จการศึกษาและมีความรู้สึก
ผูกพันต่อสถานศึกษา ของครู – อาจารย์ 

1,115 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่าง 

ค่าอาหารว่างครู 
ค่าช่อดอกไม ้
ค่าวิทยากร 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

27,875 บาท 
1,500 บาท 
1,000 บาท 

24,000 บาท 
600 บาท 

4,500 บาท 
525 บาท 

รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 52 
1. ช่ือโครงการ  จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา จะมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงรายเป็นจ านวนมาก ซึ่งนักเรียน นักศึกษาใหม่  จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลสถานศึกษาระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัย 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ได้รู้ข้อมูลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่วิทยาลัยก าหนด 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทราบข้อมูลสถานศึกษา แผนการเรียน กฎต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้มีคู่มือในการศึกษาจนจบหลักสูตร และมีความประพฤติที่

เหมาะสมปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 
  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ครบทุกคน 
 5.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาต่อ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นใจและความพร้อมใน การเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีความผูกพันกับสถานศึกษา ครู - อาจารย์  

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คู่มือนักเรียน นักศึกษา  1,200 เล่ม 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ส าหรับใช้

ประกอบในการเรียนและการปฏิบัติตนตลอดหลักสูตร 
1,200 คน 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าคู่มือ 60,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 53 
1. ช่ือโครงการ  ห้องเรียนสีขาว 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางเจษฎา  วงศ์ใหญ่ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานครูที่ปรึกษา 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 

ปัจจุบัน “ยาเสพติด” เป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงท าให้
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายเร่งรัดแก่สถานศึกษาทุกแห่ง
ทั่วประเทศร่วมกับชุมชนมุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและการ แก้ไขปัญหา  ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต 
ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมชุมชน สามารถป้องกันตนเอง 
ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาสีขาว มุ่งเน้นให้สถานศึกษามี  “โครงการห้องเรียน  สี
ขาว”  ส่งผลให้เกิดห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.3 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนสีขาว  คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.2 การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “โครงการห้องเรียนสีขาว” โดยมีความพึงพอใจ ในระดับ ไม่
น้อยกว่า 3.50 
  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนสีขาว ใน
ระดับด ี
 5.2  นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดการรู้จักป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในห้องเรียน 
 5.3 ครูแกนน า และนักเรียน นักศึกษาแกนน ามีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผลผลิต 

1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจในโครงการห้องเรียนสี
ขาวไม่ต่ ากว่า 3.50 

2. สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
 1. สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้   

เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ครูแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึง

พอใจในโครงการห้องเรียนสีขาว 
2. สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้อง  

ไม่ต่ ากว่า 3.50 
 
คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา และครูแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 

คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินผล 
10.2 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ ในสถานศึกษา 
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โครงการที่ 54 
1. ช่ือโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
การเรียนการสอนแนวการปฏิบัติตนตลอดจนกฎ ระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

แตกต่างจากสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่รู้จักระบบงานต่างๆ ของวิทยาลัย
ฯ และเข้าใจระบบการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประสบความส าเร็จทางการจัด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ดังกล่าว 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ และระบบการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ท าความรู้จักกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และ

บุคลากร หน่วยงานของวิทยาลัยฯ ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจ าปีการศึกษา 2560
เข้าร่วมประชุม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนสีขาว ใน
ระดับด ี
 5.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดการรู้จักป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในห้องเรียน 
 5.3 ครูแกนน า และนักเรียน นักศึกษาแกนน ามีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 100 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ ระเบียบและระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับคณะครูที่ปรึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ที่ต้อง
ติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องเรียนสีขาว ในระดับดี เกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของปัญหายาเสพติดการรู้จักป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในห้องเรียน และครูแกนน า และนักเรียน นักศึกษาแกนน ามีส่วน
ร่วมในการรณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่าง 
ค่าใช้สอย 
ค่าด าเนินงาน 

5,000 บาท 
40,000 บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 55 
1. ช่ือโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา ปวช. และปวส. ทุกชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางปรารถนา  เชียงส่ง 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางก้าวกระโดด ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นอย่างมากมายกับนักเรียน นักศึกษา เช่น ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว และปัญหาการปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้านการเรียนการ
สอน ตลอดจนวิทยาลัยฯเองก็ได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.
2, 3 และปวส.2 ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยฯ ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น งานครูที่
ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ และระบบการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง ด้านต่างๆของวิทยาลัย 
3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และทราบปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและหาแนวทาง

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. และปวส ประจ าปีการศึกษา 2560 เข้า
ร่วมประชุม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักและเข้าใจระบบงานต่างๆ และการเรียน การสอนของ
วิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
 5.2 สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. และปวส ประจ าปีการศึกษา 2560 ร้อย
ละ 100 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา รู้จักและเข้าใจระบบงานต่างๆ และการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
อย่างถูกต้อง และสามารถติดต่อ และใช้บริการจากบุคคลหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. และปวส 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักและเข้าใจระบบงาน
ต่างๆ และการเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานใน
วิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่าง 
ค่าใช้สอย 
ค่าด าเนินงาน 

5,000 บาท 
95,000 บาท 
15,000 บาท 
30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 145,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 56 
1. ช่ือโครงการ  สานสายใยสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางเจษฎา  วงศ์ใหญ่ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
เนื่องด้วยในแต่ละปีการศึกษา มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นจ านวนมาก 

ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  งานครูที่ปรึกษาจึงได้
จัดท าโครงการสานสายใยสัมพันธ์ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพ่ือรวบรวมความสุข ความทรงจ า ความ
ประทับใจ ในรั้วอาชีวศึกษาเชียงราย ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ได้
เก็บไว้เป็นที่ระลึก และใช้เป็นตัวประสานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วกับสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับสถานศึกษา 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์เก่าพัฒนาความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
3.3 เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ข่าวสารในด้านต่างๆ 
3.4 เพ่ือมอบให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2559 ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก 

และได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของสถานศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 สานสายใยสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,000 เล่ม 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักและเข้าใจระบบงานต่างๆ และการเรียน การสอนของ
วิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
 5.2 ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีความรักใคร่ กลมเกลียว ช่วยเหลือกัน ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 สานสายใยสัมพันธ์ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ
สถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เอกสารสานสายใยสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  1,000 เล่ม 
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ รู้จักและเข้าใจระบบงาน

ต่างๆ และการเรียน การสอนของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้องรวมถึง 
ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีความรักใคร่ กลมเกลียว 
ช่วยเหลือกัน ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาจัดท าสานสายใยสัมพันธ์ 35,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

โครงการที่ 57 
1. ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายวิชาการ 
 ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ซึ่งครอบคลุมการ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยก าหนดรายละเอียดในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงาน (การศึกษาดู
งานในสถานประกอบการอย่างน้อย1 ครั้ง/ปี ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามองเห็น
เส้นอาชีพ และโอกาสของการท างานในอนาคต สถานศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาดูงาน ในระดับ ปวช. และ
ปวส. ชั้นปีที่1 ทุกคนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสัปดาห์ที่ 1-2 ของภาคเรียนแรก เพ่ือช่วยให้
นักเรียนนักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นและ เป็นประตูด่านแรก  ที่จะท าให้ครู
และนักเรียนมีความใกล้ชิดกันก่อนเริ่มการเรียน การสอน วิทยาลัยฯ  จึงได้มีการจัดให้มีโครงการศึกษาดูงาน
ของนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และเปิด
โอกาสให้นักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.2-3 และปวส.2 ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในวิชาชีพของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพอีกด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากข้ึน 
3.2 เพ่ือให้คร ูและผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพของตนเอง 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,000 คน 
 4.2 นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,000 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน/นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่สอดคล้อง
กับวิชาชีพของตนเอง 

5.2 ผู้สอนได้เข้าใจและจ าแนกผู้เรียนได้ตามความถนัด และความสนใจในวิชาชีพ 
5.3 ผู้สอนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพของตนเอง 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 6.1 นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,000 คน 
     6.2 นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,000 คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียนของตนเอง และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1, ปวส.1 ปวช.2-3 และปวส.

2  
2,000 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาวาง
แผนการเรียนของตนเอง และน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  400,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ(รูปเล่ม)ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 58 
1. ช่ือโครงการ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายวิชาการ 
 ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี

ความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในสังคมไอย่างมีความสุข 
รู้จักท างานเป็นทีม อีกทั้งสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ  วิชาชีพ 
หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึง
การประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกทางความสามารถทั้งด้านวิชาการ และทักษะ

วิชาชีพ 
3.3 เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งในระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 4.2 นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
      6.2 นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 8.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถทดสอบความสามารถด้านวิชาชีพ 
 8.3 นักเรียน นักศึกษา รู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนักเรียน 

นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความ
พร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา  
241,600 บาท 
100,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 341,600 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 59 
1. ช่ือโครงการ  แผนกวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายวิชาการ 
 ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ.2555  มาตรฐานที่ 4 ด้าน

การบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ก าหนดให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการ 
วิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานและมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมตั้งแต่ 1ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้แผนกชาทุกแผนกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 4.2 นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 4.3 ทุกสาขางานจะต้องมีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขา
งาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 แผนกวิชาทุกแผนกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริการ และวิชาชีพตามมาตรฐานที่ 4 

ด่านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 8.2 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ และวิชาชีพตาตาม
มาตรฐานที่ 4 ด่านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และนักเรียน 

นักศึกษาในแต่ละสาขางาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษาในแต่ละสาขางานส่วนร่วมมีแผนงานโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 

1. บริการวิชาการ วิชาชีพคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
2. บริการวิชาการ วิชาชีพโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
3. บริการวิชาการ วิชาชีพการบัญชีสู่ชุมชน 
4. บริการวิชาการ วิชาชีพการตลาดสู่ชุมชน 
5. บริการวิชาการ วิชาชีพเทคโนฯสารสนเทศสู่ชุมชน 
6. บริการวิชาการ วิชาชีพการเลขานุการสู่ชุมชน 
7. บริการวิชาการ วิชาชีพผ้าฯ สู่ชุมชน 
8. บริการวิชาการ วิชาชีพคหกรรมสู่ชุมชน 
9. บริการวิชาการ วิชาชีพอาหารฯสู่ชุมชน 
10. บริการวิชาการ วิชาชีพวิจิตร์ศิลป์สู่ชุมชน 
11. บริการวิชาการ วิชาชีพการออกแบบสู่ชุมชน 
12. บริการวิชาการ วิชาชีพเทคโนฯสิลปกรรมสู่ชุมชน 
13. บริการวิชาการ วิชาชีพการโรงแรมสู่ชุมชน 
14. บริการวิชาการ วิชาชีพการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

240,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 240,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุประเมินผลตามเป้าหมายด้าน

ปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.2 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 60 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาสถานที่จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายวิชาการ 
 ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์ - วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า และมีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริการจัดการโดยการมีส่วนของครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนในสถานศึกษา 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาหรือ
สถานที่ส าหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือผู้เรียนทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา รวมทั้งประชาชนได้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (  Lifelong Learning ) 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งทางด้านบรรยากาศ ความสะอาด และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง(  Self-Learner  ) และส่งเสริมให้
มีการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือจากงบประมาณ   เพ่ือ
ขยายผลให้เป็นสถานที่ส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
หลักการให้การเรียนรู้  ( Learning How to Learn )  และสถานศึกษาเป็นแหล่ง  เรียนรู้ของสังคม (  
Learning College  )  เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือสร้างให้สาขาวิชาตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 
3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เป็นสถานที่การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ของสังคม/ชุมชน 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีทิศทางในการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัด

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 มีห้องเรียน/สถานที่การเรียนรู้เฉพาะทางไม่น้อยกว่า 1 ห้องเรียน ต่อ 1 สาขาวิชา 
 4.2 มีสาขาวิชาเข้ารับการประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 สาขาวิชามีสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางที่มีความทันสมัยจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพต่อชุมชน 
 5.2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 5.3 สถานศึกษามีสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่เป็นต้นแบบ และผ่านการประเมินการจัดสถานที่
การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาระดับชาติในแต่ละประเภทวิชา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  6.1 ห้องเรียน/สถานที่การเรียนรู้เฉพาะทางไม่น้อยกว่า 1 ห้องเรียน ต่อ 1 สาขาวิชา 
      6.2 มีสาขาวิชาเข้ารับการประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 8.2 กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ห้องเรียน/สถานที่การเรียนรู้เฉพาะทาง 

 
2. มีสาขาวิชาเข้ารับการประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง  

ไม่น้อยกว่า 1 ห้องเรียน ต่อ 
1 สาขาวิชา 
ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ จ านวนนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  และมีความ
เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 50,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจและการสังเกต 
10.2 ผลการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
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โครงการที่ 61 
1. ชื่อโครงการ  การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ฝ่ายวิชาการ 
 ต าแหน่ง      
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการให้ครู
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินการให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึก
หลังการสอนให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน การสอน ซึ่งการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ และวิชาชีพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ส่งเสริมให้
ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผลแพร่ 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการ และแผนก
วิชาชีพ จึงได้จัดท าโครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของอาชีวศึกษา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เพ่ือให้ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3.3 เพ่ือให้ครู และผู้เรียนได้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์

ในงานอาชีพ 
3.4 เพ่ือให้ครู และผู้เรียนน าผลจากการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  น าไป

จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
3.5 เพ่ือให้ครู และผู้เรียนได้แสดง เผยแพร่ และเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งในระดับสถานศึกษา 

จังหวัด ภาค และประเทศต่อไป 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 จัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัดหรือภาค  หรือประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 4.2 จัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา  หรือ
จังหวัด หรือภาค หรือประเทศไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
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4.3 ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการวิชาชีพ  สามารถใช้
ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 

4.4 ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการวิชาชีพ สามารถเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ จ านวนผลงานทั้งหมด 

4.5 ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการวิชาชีพ ได้รับรางวัล หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัดหรือภาค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ครูผู้สอน และผู้เรียน ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือ
จังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 5.2 ครูผู้สอน และผู้เรียน ร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ใน
ระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 5.3 ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการวิชาชีพ สามารถใช้
ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงได้รับรางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนหรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100   
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 
 8.2 ครู และผู้เรียน จัดนิทรรศการวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 
 8.3 ครู และผู้เรียนเข้าร่วม แสดง/ประกวด/เผยแพร่ผลงาน และนวัตกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา 
จังหวัด ภาค และประเทศ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอน และผู้เรียน ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และ

วิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ 
อย่างมีคุณภาพ 
2.  ครูผู้สอน และผู้เรียน ร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการ
แข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา หรือ
จังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ 
3.  ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงาน
ทางวิชาการวิชาชีพ สามารถใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงได้รับรางวัล  หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชนหรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศได้ 

ร้อยละ 100 
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เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 150,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ(รูปเล่ม)ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 62 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางเสาวคนธ์  อาทนิตย์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่2.1ระดับคุณภาพการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับการต้องการของ
สถานประกอบการ ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา  โดย
ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยให้มีการ
ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตาร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองหลักสูตรมีการใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการน าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาไม่เกิน3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีคุณภาพไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงได้จัดท าเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3.4 เพ่ือประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3.5 เพ่ือให้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาจ านวนไมน้อย
กว่า 1 รายวิชา 
 4.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
 4.3 ทดลองหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 รายวิชา 
 4.4 ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาระดับแผนกวิชา 
 5.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
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 5.4 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้หลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ร้อยละ 100  
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 สถานศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษา  ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 
 8.2 ครูได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน  
นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
 8.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้ 

8.4 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้หลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 1. ข้อมูลที่ เป็นความต้องการของสถานประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาระดับแผนก
วิชา 
2.  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนก
วิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
4.  หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ได้รับการ
พัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

20,000 บาท 
10,000 บาท 
20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 



145 
 

โครงการที่ 63 
1. ช่ือโครงการ  จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางเสาวคนธ์  อาทนิตย์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น

การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็น
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ
และสมรรถนะ จนสามารถน าไประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่างๆ จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ   
1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ 3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) เป็นการจัด
การศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ เมื่อครบก าหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายและสายอาชีพไปพร้อมกันทั้งนี้ได้มีก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีท าความตกลงร่วมมือกัน
ระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน ราชประชานุเคราะห์   
การศึกษาสงเคราะห์  และสถานศึกษาทั่วไปมีนักเรียนต้องการเรียน 2 ระบบ) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการศึกษาที่หลากหลาย 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร  ผู้เรียนสามารถส าเร็จ
การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน  จึงได้จัดท า
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.2 เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
3.3 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 
 4.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
 4.3 แลกเปลี่ยนและพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาชีพในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 4.4 จัดการเรียนการสอนร่วมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และการจัด Camp วิชาชีพ เป็นต้น 
 4.5 ศึกษาดูงานร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิศึกษา ในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมการจัด
การศึกษาทวิศึกษา 
 5.2 มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 5.3 ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมากข้ึน 
 5.4 ผู้ เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ  และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 5.5 ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการจัด
ศึกษาทวิศึกษา 
 8.2 มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา 

8.3 ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมากข้ึน 
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8.4 ผู้ เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ  และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

8.5 ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบปฏิบัติงาน และอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 
 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

เชิงคุณภาพ 1. มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เข้าร่วมการจัดการศึกษาทวิศึกษา 
2.  มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
3.  ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมาก
ขึ้น 
4.  ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ และมีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
5.  ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพใน
สถานประกอบการจริง 

ร้อยละ 10 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณรายได้สถานศึกษา 20,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 64 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางเสาวคนธ์  อาทนิตย์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาทีส่อน เพ่ือให้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาในระดับแผนกวิชาบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ้งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา 

3.2 เพ่ือประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิช าตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

3.3 เพ่ือคัดเลือกผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรายวิชาระดับแผนกวิชา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชารู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 4.2 ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 จ านวนไม่น้อยว่า 1 ครั้ง 
 4.3 ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน : แผนกวิชา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชารู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 5.2 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.3 ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาได้รับการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษเชียงราย 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชารู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามมาตรฐานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 8.2 ครู ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะมี
สมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู และนักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 1.  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชารู้ด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ระดับแผนกวิชาได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 10 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณรายได้สถานศึกษา 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 65 
1. ช่ือโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวิภา  รัตนมาลานุกูล 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่  1 ด้านผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปก าหนดให้
จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป เมื่อเทียบร้อย
ละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันจ าแนกตามชั้นปี  ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย อย่างมีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือจัดกลุ่มเรียน พัฒนา ความรู้ ทักษะ ซ่อมเสริมประเมินความก้าวหน้า
ตลอดจนเติมเต็มความรู้ เสริมแรงจูงใจ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 
3.3 เพ่ือยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 จัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจ าแนกตามคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.2 ครูทุกคนต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.3 สร้างแรงจูงใจโดยการจัดหารางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกระดับและแผนกวิชา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 สามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วสามารถที่น าผล
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนได้ 
 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 สถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 8.2 คร ูได้ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสมรรถนะรายวิชาตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
 8.3 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู และนักเรียน นักศึกษา  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 1.  สามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลด้าน

ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วสามารถที่น าผลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนได้ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณรายได้สถานศึกษา 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 66 
1. ช่ือโครงการ  เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวิภา  รัตนมาลานุกูล 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่  1 ด้านผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ก าหนดให้จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น  ประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET)ซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับปวช.3 ภาคเรียนสุดท้ายได้ทบทวนความรู้ทักษะและความเข้าใจรวบยอด งานวัดผลและประเมินผล  จึง
จัดท าโครงการเตรียมพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) ให้ผู้เรียนในด้านความรู้ ความคิด
ทักษะวิชาชีพ และความพร้อมในการปฏิบัติตน ก่อนทดสอบ ระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบ เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐานก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ประโยชน์ของการทดสอบ  V-NET 
3.2 เพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.3 เพ่ือน าผลการทดสอบไปประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางานมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้าทดสอบ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ผู้เรียนได้รับรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าทดสอบ V-NET 
 8.2 ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ตามหมวดวิชา เพ่ือความพร้อมก่อนเข้า
ทดสอบจริง 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน

มี 
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้
เข้าทดสอบ 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 67 
1. ช่ือโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวิภา  รัตนมาลานุกูล 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่  1 ด้านผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาตัวบ่งชี้ที่  1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดให้จ านวน
ผู้เรียนในระดับในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงการสร้างหลักสูตรจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา โดยเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับปวช. ประเมินทฤษฎี 20%ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มและประเมินปฏิบัติ 80% 
ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม และเม่ือ 100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 

ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม และประเมินปฏิบัติ 
60% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และเม่ือรวม 100% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว  งานวัดผลและประเมินผลจึงจัด
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส. ครอบคลุมตาม
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชา ในระดับคุณวุฒิการอาชีวศึกษาทั้งนี้การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินภาคความรู้และปฏิบัติให้ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 
3.2 เพ่ือให้การทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา

และสาขางาน 
3.3 เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางานลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงการสร้างหลักสูตร เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนด 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางานต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้าสอบ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามสมรรถนพอาชีพขององค์การวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 8.2 วิทยาลัยได้ทราบระดับคุณภาพมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษา แต่ละสาขาวิชา 
 8.3 วิทยาลัยสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขา

งาน 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขา
งานต้องสอบ 

ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  85 ของผู้ เข้ า
สอบ 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 25,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 68 
1. ช่ือโครงการ  ประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวิภา  รัตนมาลานุกูล 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ก าหนดให้จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพจ าแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน และภาพรวม ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงาน ที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานอาชีพ  เป็นไปตาม
มาตรฐานดังกล่าวงานวัดผลและประเมินผล จึงจัดโครงการประเมินมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ครอบคลุมตามสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาและสาขางานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ได้ทดสอบฝีมือตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ได้รับการทดลอง 
3.2 เพ่ือจัดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านอาชีวศึกษาตามสาขาอาชีพของผู้เรียน 
3.3 เพ่ือน าผลการทดสอบมาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขางานตามเกณฑ์ก าหนด 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานอาชีพผ่านเกณฑ์การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ผู้เรียนได้วัดระดับความสามารถการปฏิบัติงานอาชีพตามมาตรฐานอาชีพแต่ละสาขางาน 
 8.2 ทยาลัยฯ น าผลการทดสอบมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีพ  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา ผู้ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานอาชีพผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ 

คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สอบ 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 10,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 69 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางวิภา  รัตนมาลานุกูล 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาก าหนดให้สถานศึกษา
ด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลตามแผน  การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน าผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการครุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  เพ่ือให้การพัฒนาการวัดผล
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินกระบวนการวัดผลและ
การประเมินรายวิชาต่อไปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือพัฒนา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ครูก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ

จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
3.2 เพ่ือให้ครูวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอน 
3.4 เพ่ือให้ครูน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีและบูรณาการครุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาที่สอน 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 ครูทุกคนรูก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
 4.2 ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน 
 4.3 ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกที่สอน 
 4.4 ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอน 
 4.5 ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีและบูรณาการครุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาที่สอน 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ครูทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายได้ครบถ้วนมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากทรงคุณวุฒิ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู ทุกคน 
  

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพในการวัดและประในผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 8.2 ครู มีเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะของผู้เรียน 
 8.3 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอนและทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้ องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการได ้
  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ครูทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายได้ครบถ้วนมีคุณภาพผ่านการ

พิจารณาจากทรงคุณวุฒิ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 70 
1. ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานศึกษาระบบทวิภาคี 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กล่าวไว้ว่าการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการ
จัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  โดย
ผู้เรียน ใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การฝึกท างาน การวัดผลและ
การประเมินผลเพ่ือมุ่งเน้น ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีให้เป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจมีทักษะคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริงมี
ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการท างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพมีสมรรถนะน าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ตามมาตรฐาน การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน
ส่วนของสถานศึกษา และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องร่วมกันจัดท าแผนการ
เรียน แผนการฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศตลอดหลักสูตร ตลอดจนร่วมกันก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ฝึกอาชีพ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ
อาชีพ ที่จะได้น าไปปรับใช้ในการจัดท าแผนฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ  อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  อันจะน าไปสู่การด าเนินการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอนาคตต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาค ี
3.2  เพ่ือให้เจ้าของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการแผนฝึกอาชีพ

ให้กับนักศึกษาในสถานประกอบการ 
3.3 เพ่ือเป็นการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในอนาคตต่อไป 
3.4 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งใน

วิทยาลัย สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย 
3.5 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ อันน าไปสู่การจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพ 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 เจ้าของสถานประกอบการหรือครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 10 คน 
 4.2 ครูที่เก่ียวข้องในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 50 คน 
 4.3 แผนการฝึกอาชีพในสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ดีขึ้น เจ้าของสถานประกอบการมีความมั่นใจใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 แผนฝึกอาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  6.1 เจ้าของสถานประกอบการหรือครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 10 คน 
      6.2 ครูที่เก่ียวข้องในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 50 คน  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีดีขึ้น 
 8.2 เจ้าของสถานประกอบการมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จัดฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา 
 8.3 ครูผู้สอน ครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
 8.4 มีแผนฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. เจ้าของสถานประกอบการหรือครูฝึกในสถานประกอบการ  

2. ครูที่เก่ียวข้องในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
จ านวน 10 คน 
จ านวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ 1. ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ดีขึ้น 
เจ้าของสถานประกอบการมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
2. แผนฝึกอาชีพของแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมการอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าเดินทาง 
ค่าท่ีพัก 

9,000 บาท 
6,000 บาท 
8,400 บาท 
5,000 บาท 
5,000 บาท 

10,000 บาท 
1,700 บาท 

รวมทั้งสิ้น 45,100 บาท 
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10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินผลการอบรม 
10.2 สรุป สังเกต สอบถาม 
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โครงการที่ 71 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์ 
 ต าแหน่ง     หัวหน้างานศึกษาระบบทวิภาคี 
 โทรศัพท์   053-713036  โทรสาร  053-711561 
  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงานก าหนดให้สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการหน่วยงาน
และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือ
การฝึกงานมีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ   หน่วยงานมีการวัดผลการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพในการฝึกงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมี
คุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความร่วมมือจึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาการฝึกงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการฝึกงานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพ 
3.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพ 
3.3 เพ่ือจัดท าคู่มือการฝึกงาน และฝึกอาชีพ และจัดปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
3.4 เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการฝึกงาน และฝึกอาชีพ ของผู้เรียนในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงาน 
3.5 เพ่ือจัดการสัมมนาระหว่างการฝึกงาน และฝึกอาชีพ 
3.6 เพ่ือให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการฝึกงานและฝึก

อาชีพ ของผู้เรียนกับสถานศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 4.1 คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานให้สัมพันธ์กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
 4.2 จัดลงนามความร่วมมืออย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 4.3 จัดท าคู่มือการฝึกงานแลฝึกอาชีพ ให้ครบจ านวนของผู้เรียนร้อยละ 100 
 4.4 ปฐมนิเทศผู้เรียนทุกสาขางานก่อนการเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ ทุกครั้ง 
 4.5 ครูนิเทศท าการนิเทศการฝึกงานและฝึกอาชีพ ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการอย่างน้อยเดือน
ละ 2 ครั้ง ตลอดภาคเรียน 
 4.6 สัมมนาระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ ของผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเชิญสถานประกอบการเข้า
ร่วมการสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4.7 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ท าการวัดประเมินผลการฝึกงานผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 สถานประกอบการหรือหน่วยงานผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
 5.2 คู่มือการฝึกงานและฝึกอาชีพ มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
 5.3 ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการฝึกงานและฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับด ี
 5.4 ผู้เรียนได้รับการนิเทศจากครูนิเทศร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการและมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าในระดับด ี
 5.5 ผู้เรียน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจในการจัดสัมมนาไม่น้อยกว่าระดับดี 
 5.6 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท าการวัดและประเมินผลการฝึกงานและฝึกอาชีพ  ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  สถานประกอบการ หน่วยงาน ครูนิเทศ ผู้เรียน  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ผู้ เรียนได้รับความรู้ทักษะและมีสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกงานภายใต้สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมจริงในสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กับผู้เรียนสามารถน าความรู้ทักษะที่
ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบการอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได ้
 8.2 ครู ได้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ทักษะจนมีนักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 8.3 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้
ทักษะมีสมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการและพิจารณารับนักเรียนนักศึกษาคนนั้นได้หลัง
ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานตามหน้าที่ได้ทันที 
 8.4 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มี
สมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานประกอบการ หน่วยงาน ครูนิเทศ ผู้เรียน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 1.  สถานประกอบการหรือหน่วยงานผ่านการคัดเลือกไม่น้อย

กว่าร้อยละ80 
2.  คู่มือการฝึกงานและฝึกอาชีพ มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
3.  ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ไม่น้อยกว่าระดับดี 
4.  ผู้เรียนได้รับการนิเทศจากครูนิเทศร่วมกับครูฝึกในสถาน
ประกอบการและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี 
5.  ผู้เรียน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจใน
การจัดสัมมนาไม่น้อยกว่าระดับดี 
6.  สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท าการวัดและ
ประเมินผลการฝึกงานและฝึกอาชีพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 
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เชิงเวลา ต.ค. 59 – ก.ย. 60  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 100,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 72 
 

1. ช่ือโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ 
 ต าแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 งานวิทยบริการและงานห้องสมุด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริการวิชาการการเป็นแหล่งกลางในการ
รวบรวมและกระจายทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ ครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษา และชุมชน นอกจากนี้ยัง
ตระหนักถึงความต้องการด้านบริการวิชาการในสถานศึกษา ดังนั้นงานวิทยบริการและห้องสมุดจึงได้จัดท า
โครงการสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้เล็งเห็นความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ห้องสมุดตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ ใช้บริการห้องสมุด มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าและเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ห้องสมุดอีกด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร เห็นความส าคัญของห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุดใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้จากการด าเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2. สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับห้องสมุด 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 200 คน 
เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการด าเนินงาน

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้จากการด าเนินงานโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
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เชิงเวลา กรกฎาคม  2560 – สิงหาคม 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. วัสดุส าหรับสอนหนังสือท ามือ 

2. รางวัลการประกวดภาพวาด ตอบค าถาม 
3. วัสดุจัดนิทรรศการ 
รวม 

5,000 บาท 
2,000 บาท 
1,500 บาท 
5,000 บาท  

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 73 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล 1. นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ 
  2. นางสรกมล ผาค าสระศรี 
  3. นางมทนพร อินต๊ะแก้ว 
 ต าแหน่ง แผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาภาไทย) 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศที่ดีจะน าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง 
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้นั้น เยาวชนในประเทศต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การใช้ภาษาไทยมีความจ าเป็นต่อทุกคนโดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทางกลุ่มวิชาภาษาไทย 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย และใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกรัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยสืบไป 

 3. เพ่ือส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาให้มีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 
 4. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ทุกคนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษา ใช้ภาษาไทยในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง ตามความเหมาะสม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ทุกแผนกได้รับความรู้และเห็นค่าของภาษาไทย 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ทุก

คนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ใช้ภาษาไทยในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้อง ตามความเหมาะสม 
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เชิงเวลา 1. วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560 
2. วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2560  

 

เชิงค่าใช้จ่าย 1. รางวัลประกวดแต่งกลอน วันสุนทรภู่ 
2. รางวัลประกวดค าขวัญ วันภาษาไทย 
3. รางวัลประกวดคัดลายมือ วันภาษาไทย 
4. รางวัลประกวดเขียนตามค าบอก 
5. รางวัลตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย 
6. การแสดงตัวละครในวรรณคดีไทย 
รวม 

1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท 
1,200 บาท 
9,000 บาท 

15,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. ผลงานนักเรียน นักศึกษา 
 2. แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 74 
 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางเณรี  ช่างหล่อ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ ตังบ่งชี้
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนก าหนดให้
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา จัดท าโครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยตามรายวิชาโครงการและอ่ืนๆและจัดให้มีการประกวดแสดง และเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือจัดการประกวด แสดงปละเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. เพ่ือนน าโครงงานวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และเข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาคและชาติ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 โครงงาน  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดท ามีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับดี 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ 
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 3. รายงานผลโครงการ(รูปเล่ม)ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์  

2. จัดการประกวดแสดงและเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์
ภายในสถานศึกษา  
3. น าโครงงานวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาและ
เข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

ไม่น้อยกว่า 20 โครงงาน 
จ านวน 1 ครั้ง 
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เชิงคุณภาพ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดท ามีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับดี 
2. ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อจัดการประกวด
แสดงและเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับดี 
3.โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน 
จังหวัดภาคและชาติ ได้รับรางวัล 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย  20,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัย
เป็น ฐาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
 2. ครูได้พัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 3.  สถานศึกษาได้ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะมีสมรรถนะด้านการวิจัยผ่าน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 สนองต่อ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 
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โครงการที่ 75 
 

1. ช่ือโครงการ สัมมนาวิชาการศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกลม  สาริกานนท์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ปัจจุบันมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปกรรมแนวใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย น ามาซึ่งการประยุกต์ในกระบวนการเรียน การ
สอนที่เป็นสามารถรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการอาชีพได้มาตรฐานทัดเทียมกับกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งมี
การพัฒนาการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่มาใช้ในขั้นตอนการสร้างงานวิจิตรศิลป์ที่ผู้เรียน จ าเป็นต้องเรียนรู้ 
อย่างกว้างขวาง รอบด้าน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่แบบเปิดกว้าง การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากระบวนการสร้างงานศิลปกรรม โดยการน าเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญทางอาชีพ การเข้าถึงปัญหาและแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องของนักเรียน นักศึกษาและ
คณะครูผู้สอนให้มีคุณภาพมาตรฐานก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 เพ่ิมเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการสร้างงานวิจิตรศิลป์ 
  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมในเวทีสัมมนาวิชาการ
สามารถด้านศิลปกรรมร่วมกับรุ่นพี่ และต่อสาธารณชนทั่วไป 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เพ่ิมเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการสร้าง

งานวิจิตรศิลป์ 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านวิชาชีพเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
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เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนศิลปินวิทยากรในกิจกรรม 

2. ค่าของว่างจัดเลี้ยงแขกในงานสัมมนา 
3. ค่าด าเนินการทั่วไป 
รวม 

6,000 บาท 
6,000 บาท 
8,000 บาท 

20,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสรุปรายงานผลโครงการและการด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป 
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โครงการที่ 76 
 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบแฟชั่นและตัดเย็บ นักเรียน นักศึกษา มุ่งสู่การเป็นมือ
อาชีพด้านเสื้อผ้า 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวภคพร   ไพบูลย์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ครูต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งด้านวิชาการ 
และด้านประสบการณ์ ซึ่งการทัศนศึกษาดูงานก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ครูผู้สอนโดยตรง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการตัดเย็บด้านเสื้อผ้า 
 2. เพ่ือให้นักเรียน มีความม่ันใจในการประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายระดับชั้น ปวช.1-ปวส. 2 จ านวน 100 คน ระยะเวลา 50 
ชม. รวม 10 วัน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 พัฒนาการเรียน การสอนในสาขาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเป็นมืออาชีพ หลังจบ
การศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายระดับชั้น ปวช.1-ปวส. 2 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการเรียนการสอน นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-ปวส.2 สามารถพัฒนาทักษะ น าความรู้ในการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและประกอบอาชีพได้ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายระดับชั้น ปวช.1-

ปวส. 2  
จ านวน 100 คน ระยะเวลา 
50 ชม. รวม 10 วัน 
 

เชิงคุณภาพ 1. พัฒนาการเรียน การสอนในสาขาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาทักษะการเป็นมืออาชีพ หลังจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
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เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุฝึกอบรม 
2. ค่าวัสดุส านักงาน-ค่าโฆษณา-เอกสารการอบรม 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
4. ค่าซ่อมแซมบ ารุงจักรอุตสาหกรรม 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
รวม 

40,000 บาท 
6,000 บาท 

15,000 บาท 
9,000 บาท 

10,000 บาท 
80,000 บาท  

 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. จากการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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โครงการที่ 77 
 

1. ช่ือโครงการ ทัศนศึกษาดูงานรัฐสภาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแก่ครูผู้สอน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์ 
 ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้าแผนกวิการเลาขานุการ 
 โทรศัพท์ 053-713036 โทรสาร 053-711561  
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักหารและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ครูต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งด้านวิชาการ 
และด้านประสบการณ์ ซึ่งการทัศนศึกษาดูงานก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ครูผู้สอนโดยตรง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสาขาวิชาชีพ 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 ครูแผนกวิชาการเลขานุการ 6 คน 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในสาขาวิชาชีพ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูแผนกวิชาการเลขานุการ  6 คน 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน ามา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน 30,000 บาท  
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. การสังเกต 
 
 



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือสกุล งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก

 ท่ีใช้จ่าย
ท่ีใช้

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59
รวมไตร
มาส 1

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60
รวมไตร
มาส 2

เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60
รวมไตร
มาส 3

ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
รวมไตร
มาส 4

รวมเป็น
เงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 8,150,000 350,000 500,000 730,000 1,580,000 730,000 730,000 730,000 2,190,000 730,000 730,000 730,000 2,190,000 730,000 730,000 730,000 2,190,000 8,150,000
1.2 งบลงทุน 17,683,200

  - ค่าครุภัณฑ์การศึกษา งานพัสดุ 4,839,200 4,839,200 4,839,200 4,839,200
  - ค่าครุภัณฑ์ท่ัวไป
  - ค่าส่ิงก่อสร้าง 12,844,000 1,284,400 1,284,400 1,284,400 1,284,400 1,284,400 3,853,200 1,284,400 1,284,400 1,284,400 3,853,200 1,284,400 1,284,400 1,284,400 3,853,200 12,844,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 3,587,200
2.1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมน าความรู้

น าวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบุคลากร 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 200,000

2.2 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี งานบุคลากร เบิกตามจริง
2.3 โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

งานบุคลากร 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1,200,000 1,600,000

2.4 โครงการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ งานพัสดุ 36,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 8,000 36,000
2.5 โครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 งานพัสดุ 68,480 7,609 7,609 7,609 7,609 7,609 22,827 7,609 7,609 7,609 22,827 7,609 7,608 15,217 68,480
2.6 โครงการ โครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ 

อาคารเรียน 8
งานพัสดุ 102,720 11,414 11,414 11,414 11,414 11,413 34,241 11,413 11,413 11,413 34,239 11,413 11,413 22,826 102,720

2.7 โครงการการให้บริการห้องน  า-ห้องส้วม งานพัสดุ 396,000 36,000 36,000 36,000 108,000 36,000 36,000 36,000 108,000 - 36,000 36,000 72,000 36,000 36,000 36,000 108,000 396,000
2.8 โครงการดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า งานพัสดุ 90,000 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 2,500 2,500 2,500 7,500 30,000
2.9 โครงการซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าใน

วิทยาลัย
งานพัสดุ 35,000 2,917 2,917 2,917 8,751 2,917 2,917 2,917 8,751 2,917 2,917 2,916 8,750 2,916 2,916 2,916 8,748 35,000

2.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ปี 2560

งานอาคาร
สถานท่ี

555,000 111,000 111,000 222,000 111,000 111,000 111,000 333,000 555,000

2.11 โครงการปรับเพ่ิมความเร็วเครือข่าย งานศูนย์ข้อมูล 504,000 42,000 42,000 42,000 126,000 42,000 42,000 42,000 126,000 42,000 42,000 42,000 126,000 42,000 42,000 42,000 126,000 504,000
2.12 โครงการพัฒนาองค์กร งานประกัน

คุณภาพฯ
50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559

ปฏิทินการปฏิบัติการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัด  เชียงราย
หน่วย : บาท
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ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือสกุล งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก

 ท่ีใช้จ่าย
ท่ีใช้

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59
รวมไตร
มาส 1

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60
รวมไตร
มาส 2

เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60
รวมไตร
มาส 3

ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
รวมไตร
มาส 4

รวมเป็น
เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559

2.13 โครงการจัดท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการด้านการจัดการอาชีวศึกษา และ
หน่วยงานต่าง ๆ

งานความ
ร่วมมือ

10,000 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,000 1,000 10,000

2.14 โครงการการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู

งานวิจัยฯ 500 500 500 500

2.15 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน

งานวิจัยฯ 4,000 4,000 4,000 4,000

2.16 โครงการการศึกษาความต้องการ ความพึง
พอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย

งานวิจัยฯ 50,000 12,500 12,500 25,000 12,500 12,500 25,000 50,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 14,190,000

3.1  - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์

งานวิจัยฯ 150,000 37,500 37,500 75,000 37,500 37,500 75,000 150,000
3.2  - อุดหนุนโครงการลดปัญหาการออก

กลางคัน
90,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 27,000 90,000

3.3  - อุดหนุนโครงการขยายโอกาสบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้าง

200,000 16,667 16,666 16,667 50,000 16,667 16,666 16,667 50,000 16,667 16,666 16,667 50,000 16,667 16,666 16,667 50,000 200,000

3.4  - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000 15,000 15,000 15,000

3.5  - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั งแต่
ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั นพื นฐาน  
(15ปี)

12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 12,000,000

3.6  - อุดหนุนโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ในสถานศึกษาระยะสั น

350,000 29,166 29,167 29,167 87,500 29,166 29,167 29,167 87,500 29,166 29,167 29,167 87,500 29,166 29,167 29,167 87,500 350,000

3.7  - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ

95,000 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 28,500 9,500 9,500 9,500 28,500 9,500 9,500 9,500 28,500 95,000

3.8  - อุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

970,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 291,000 97,000 97,000 97,000 291,000 97,000 97,000 97,000 291,000 970,000

3.9  - โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 320,000 29,090 29,090 58,180 29,090 29,090 29,090 87,270 29,090 29,090 29,090 87,270 29,090 29,090 29,100 87,280 320,000

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ....................................................
4.2 โครงการ ....................................................
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