ประวัติของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย
1 กันยายน 2481
- ตัง่ โรงเรี ยนช่างทอผ้ าเชียงราย สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ
พ.ศ. 2482 - ย้ ายมาตัง่ เป็ นเอกเทศ ณ ที่ตงั่ วิทยลัยปั จจุบนั ในเนื ้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 6.30 ตรางวา
พ.ศ. 2482 - อยุใ่ นสังกัตกองเรี ยนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2490 - เปลีย่ นชื่อเป็ นการช่างสตรี เชียงราย
พ.ส. 2495 - อยุใ่ นสังกัดกองโรงเรี ยนช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2515 - อยูใ่ นสังกัดกองโรงเรี ยนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2516 - เปลีย่ นชื่อเป็ นโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2519 - ร่วมกับโรงเรี ยนการช่างเชียงราย และยกฐานะเป็ นวิทยาลัยชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
พ.ศ. 2520 - อยุใ่ นสังกัตกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2523 - แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตัง่ เปป้นวิทยาลัยใหม่ แต่ใช้ ชื่อเดิมว่า “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย” สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2524 - เปิ ดสอนในระดับ ปวช แผนกวิจิตรศิลป์
พ.ศ. 2526 - เปิ ดสอนในระดับ ปวส แผนกบัญชี ผ้ า อาหาร และระดับ ปวท.
พ.ศ. 2529 - เปิ ดสอนในระดับ ปวส แผนกคหกรรม
พ.ศ. 2535 - เปิ ดสอนในระดับ ปวช แผนกถ่ายภาพ และ ปวท แผนกธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2538 - เปิ ดสอน ปวส สาขาวิชาเลขานุการ ( ระบบปกติ ) ปวช สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี )
และสาขาวิชาพณิชยการ กลุม่ วิชาธุรกิจค้ าปลีก ( ทวีภาคี )
พ.ศ. 2540 - เปิ ดสอนระดับ ปวส ระบบภาคสมทบ สาขาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
และ ปวส สาขาวิชาประติมากรรมไทย
พ.ศ. 2541 - เปิ ดสอนระดับ ปวช ระบบสะสมหน่วยกิต สาขาพณิชยการ ปวส สาขาพิมพ์สกรี น
พ.ส. 2542 - เปิ ดสอนระดับ ปวช ระบบทวิภาคี กลุม่ วิชาธุรกิจหนังสือพิมพื และ ปวส สิง่ พิมพ์สกรี นระบบปกติ
- สาขาวิชาจิตรกรรมสากล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทศั น์
พ.ศ. 2544 - เปิ ดสอน ระดับ ปวส ระบบปกติ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2545 - เปิ ดสอน ระดับ ปวช ระบบปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549

-

ได้ รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจําปี การศึกษา

-

รางวัลห้ องสมุดดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ

-

รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเด่นระดับชาติ

2546

- เปิ ดสอนระดับ ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2550

-

เปิ ดสอนระดับ ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ประเภทวิชาศิลปกรรม

พ.ศ. 2551

-

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้ วมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งปี

พ.ศ. 2552

-

ได้ รับรางวัลสถานศึกาารางวัลพระราชทาน ประจําปี

-

รางวัลชนะเลิส สุดยอดส้ วมแห่งปี

ระดับภาค ภาคเหนือ

2552

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2552

- รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้ วมอาชีวะแห่งปี

2551

2552

จากสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

- รางวัลชนะเลิสเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาคเหนือ ปี การศึกษา
-

รางวัลออกแบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอนและบริ หารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปี การศึกษา

-

2552

2552

รางวัลระดับเหรี ยญเงิน ( ดีมาก ) ตามนโยบาย

3D

ได้ แก่

ด้ านคุณธรรม ( D2 ) และด้ านห่างไกลยาเสพย์ติด ( D3 ) ปี การศึกษา /ถถ/
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2553

-

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี ยญทอง ด้ านการจัดสถานที่ เรี ยนรุ้ทางเท๕โนโลยีสอดคล้ องกับ
การปฏิรูปการศึกษา ทสวรรษที่สอง ชื่อผลงาน ห้ องปฏิบตั ิการบัญชี

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี ยญเงิน ด้ านการจัดสถานที่ เรี ยนรู้ทางเทคโนโลยี
สอดคล้ องกับการปฏิรุปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์ และเวีบไซค์
พ.ศ. 2556

-

เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี สายปฏิบตั ิการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทล.บ. การท่องเที่ยว)
เปิ ดสอน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับ ปวส ระบบทวิภาคี.

