
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ    
 1 กันยายน 2481 ต้ังโรงเรียนช่างทอผ้าเชียงราย สังกัดกองอาชีวศึกษากรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ   
 พ.ศ.  2482 ย้ายมาต้ังเป็นเอกเทศ ณ ที่ต้ังวิทยาลัยฯ ปัจจุบัน     
 พ.ศ.  2484 อยู่ในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
 พ.ศ.  2490 เปลี่ยนชื่อเปน็โรงเรียนการช่างสตรีเชียงราย     
 พ.ศ.  2495 อยู่ในสังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
 พ.ศ.  2515 อยู่ในสังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
 พ.ศ.  2516 เปลี่ยนชื่อเปน็โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ   
 พ.ศ.  2519 ร่วมกับโรงเรียนการช่างเชียงรายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พ.ศ.  2520 อยู่ในสังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ     
 พ.ศ.  2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ต้ังเป็นวิทยาลัยใหม่ แต่ใช้ชื่อเดิมว่า  
      “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 (ระบบปกต)ิ  และ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม 
       (ทวิภาคี) สาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลกี (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 กลุ่มวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, ปวส.    
      ระบบปกติ สาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
 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 สดุยอดส้วมสถานศกึษาอาชีวศึกษาแห่งปี 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   
        ด้านคุณธรรม (D2) และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552                      
        จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 พ.ศ.  2553 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่ เรียนรู้ทางเทคโนโลยี   
        สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงาน ห้องปฏิบัติการบัญชี  
      - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ด้านการจัดสถานที่ เรียนรู้ทางเทคโนโลยี    
                   สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์และเว็บไซต์ 
 พ.ศ.  2554 - รางวัลดีเด่น ระดับเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร การประกวดจัดท าสถานที่เรียนรู้  
        เทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงาน ห้องปฏิบัติการบัญชี     
 พ.ศ.  2556 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556    
      - เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ทล.ท การท่องเท่ียว) 
      - เปิดสอน สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 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 เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด  
        ลงนามความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในต่างประเทศ   
        และบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มอบห้องศูนย์การเรียนรู้ MK Brain Center 
        แห่งแรกในประเทศไทย    
     - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประกวด 
       การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558     
  


