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ค าน า 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อสรุปผลการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา และเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 
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ข้อมูลพืน้ฐานวิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 
1.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
ปรัชญา 

“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 
วิสัยทัศน์ 

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้น าจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
อัตลักษณ์  

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เอกลักษณ์  

“วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑ์ดี  เป็นที่ยอมรับ” 
พันธกิจ 
 1.พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล 
 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้งขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 5.ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมองค์กร 

“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย” 
นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน 
5. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ   
6. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ประกันคุณภาพการศึกษา   
8. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
9. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา   

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 
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ตราประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
1.2. ความโดดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พ.ศ.  2546 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2546 
 - รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ 
พ.ศ. 2549 - รางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในดีเด่น ระดับชาติ 
พ.ศ. 2551 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งปี 2551 ระดับภาค ภาคเหนือ 
พ.ศ. 2552 - ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา2552 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมอาชีวะแห่งปี 2552จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

พ.ศ.2553 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ช่ือผลงานห้องปฏิบัติการบัญชี 

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับ การ
ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สองช่ือผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์ และเว็บไซต์ 

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

โครงการ China World Fashion Design Contest  2013  ภายใต้ Concept“งามวิจิตร
อารยธรรมสู่คุณค่าแห่งอาเซียน”   

พ.ศ.2557 - ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวด Fashion Design ระดับชาติภายใต้โครงการ China World 
Fashion Design Contest  2014    
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พ.ศ.2558 - ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 - ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน ค่ายย่อยที่ 5 ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ช่ือผลงานเชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)  ในการประกวดการจัด
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

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

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

 - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด China World Fashion Design Contest 
2016ครั้งที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

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

 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจ าปี 2558 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ช่ือผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประกวด
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    

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

 - นักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ที่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถรางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้แบบ
ประณีตศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตรตระการกรอง
ร้อย -ต้นเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ประชาชนทั่วไป 
โครงการ เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7 

พ.ศ. 2560 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ช่ือผลงาน น้ ามันอโรม่าเนาวกรรณิการ์  
และรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ช่ือผลงาน คุกกี้ธัญพืช  ประเภทการน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2559    
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 - ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  จากการประกวดโครงการพี่น าน้องรักษ์น้ า  ตามแนว
พระราชด าริ  พ.ศ. 2559  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

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

 - ได้เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่ เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอา ชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559  ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน ช่ือผลงานได้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  และศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และเหรียญทองแดง ช่ือผลงาน
ได้แก่ Marketing Smart Classroom แผนกวิชาดการตลาด  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

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

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

เนาวกรรณิการ์ 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาด้านผู้เรียนทุกมาตรฐานครั้งสุดท้าย คืแ ผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลการประเมินมีค่าคะแนน 3.69 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 - การแข่งขันประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 ช่ือผลงาน โจ๊กผักเชียงดากึ่ง

ส าเร็จรูป  
 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ 
 

1.3 กลยุทธ์และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เป้าประสงค์ : ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษา วิชาชีพ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริม คุณภาพ
 ชีวิตให้กับชุมชน 
 มาตรการที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพให้หลากหลายและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา 
 มาตรการที่ 2 บริการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ สู่สังคมของผู้เรียน 
 
 
 



            สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     5 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 ที่ดีงาม 
 เป้าประสงค์ : ผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณธรรมจริยธรรม ตรง
 ตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองดี ของสังคม ประเทศชาติ 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา รองรับการประเมินของ สมศ. 
 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน   
 มาตรการที่ 6 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองในการพัฒนาประเทศรองรับการเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการ ของท้องถ่ิน และ
 ประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรการที่ 1 สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ/ลดปัญหาการออกกลางคัน/เพิ่มปริมา ณ
ผู้เรียน 

 มาตรการที่ 2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 พอเพียง 
 เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่าย ICT ประกอบ ภายใต้หลักปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยใช้เครือข่าย ICT 
 มาตรการที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร โดยใช้เครือข่าย ICT 
 มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง    

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
 เป้าประสงค์ : สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
 และบุคลากร 
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรการที่ 2 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน และนอกประเทศ 
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1.4  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1.4.1  ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2484 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรีเชียงราย 
พ.ศ. 2495 สังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2515 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยช่ือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พ.ศ. 2520 สังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ แต่ใช้ช่ือเดิมว่า“วิทยาลัย

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

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

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

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

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

ระบบปกติ สาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
พ.ศ. 2543 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
พ.ศ. 2544 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2546 เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
พ.ศ. 2549 เปิดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2550 เปิดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิชาศิลปกรรม 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)    

และเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี 
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พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง) 
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอน  3 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 

  1.1. สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ    
  1.2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
  1.3. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม   
  1.4. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์     
  1.5. สาขาวิชาการออกแบบ     
  1.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    
  1.7. สาขาวิชาการบัญชี     
  1.8. สาขาวิชาการตลาด     
  1.9. สาขาวิชาการเลขานุการ    
  1.10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  1.11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.12. สาขาวิชาการโรงแรม     
  1.13. สาขาวิชาการท่องเที่ยว    

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

ช่ือสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Chiang Rai Vocational College 
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่  670  ถนนธนาลัย  ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย  

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

เน้ือท่ีของสถานศึกษา 
แปลงท่ี 1 : เนื้อที่ 4 ไร่1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่ของ

ราชพัสดุ ทะเบียนที่ ชร.43 ตั้งอยู่ที่ถนนไกรสรสิทธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 30 ห้อง ได้แก่ 

1. บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ช้ัน 5 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง 
2. บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ช้ัน 6 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง 
3. บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ช้ัน   จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง 
4. บ้านพักผู้อ านวยการวิทยาลัย   จ านวน 1 หลัง  

  

http://www.cvc.ac.th/
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ซอย
เจ้า
ชาย 

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

 
รายละเอียดประกอบแผนผังบ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1) บ้านพักผู้บริหารวิทยาลัย   2) บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ช้ัน 
3) บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ช้ัน 5 ยูนิต  4) บ้านพักครูแบแฟลต 2 ช้ัน 6 ยูนิต  
5) โรงเก็บของ     6) โรงรถ 
7) ศาลพระภูมิ     8) ศาลา 
 
แปลงท่ี 2 : เนื้อที่ 8 ไร่  2 งาน  6.3 ตารางวา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ตั้งอยู่ที่ถนนธนาลัย 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 
  ทิศเหนือ          ติด   ถนนอุตรกิจ 
  ทิศใต้             ติด   ถนนธนาลัย 
  ทิศตะวันออก    ติด   ที่เอกชน 
  ทิศตะวันตก      ติด   ที่เอกชน 
 
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 8 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 146  ห้อง ได้แก่ 
 1. อาคารเรียนและส านักงาน    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง 

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

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

 
 

5 

1 2 

4 3 

6 6 
8 

7 

ทางเข้า-ออก 



            สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     10 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 

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

 
 
 

คณะกรรมการ
วิทยาลัย

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้างานบุคลากร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้างานบัญชี

นายพยุงศักดิ์  บุญญศิริ

หัวหน้างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางนันทภรณ์  บุญอิ่ม  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมชัย    ภู่จีนาพันธ์  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายยุทธการตั้งปัญญาศักดิ์
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ

นางสาวศุภนิชา  โยปัญเตี้ย        
หัวหน้างานวางแผน                
และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

นางสมศรี  แสงศรีจันทร์           
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสุวิมล  ปันนาง       
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

นางเจษฎา    วงศ์ใหญ่       
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเพทาย  บ ารุงจิตต์

หัวหน้างานปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส่ง      
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ      

และการจัดหางาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน้างานสวัสด์ิการนักเรียน

นักศึกษา

นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย
หัวหน้างานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน

นายศรากร  บุญปถัมภ์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายศุภศานต์  รักสกุล
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

นางกุลวรรณ์   รื่นรวย

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้าแผนกวิชาผ้า               
และเครื่องแต่งกาย

นางสาคร  วรรณสุข

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร         
และโภชนาการ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางพจนา  นพรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการ

ตลาด

นางสาวเครือฟ้า   อุทธิยา
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางสุวารี   แปงณีวงค์

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกมล  สาริกานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
และจิตรกรรม

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้าแผนกวิชาการ
ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท
หัวหน้าแผนกวิชาการ

ท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการ

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางนัยรัตน์  กล้าวิเศษ
หัวหน้างานวิทยาบริหาร          

และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป์
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
หัวหน้างานสื่อการเรียน

การสอน

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา
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1.6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
       อัตราก าลัง ปี 2562 ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 (ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร) 
 1.6.1 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีบุคลากรท้ังสิ้น  166  คน 
  ก. ข้าราชการ  70  คน 
   1. ผู้บรหิาร  5 คน 
   2. ข้าราชการคร ู 65 คน 
   3. ข้าราชการพลเรอืน - คน 
  ข.ลูกจ้างประจ า  6  คน 
   1. ท าหน้าทีส่อน   -  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  6  คน 
  ค. พนักงานราชการ 6 คน 
   1. ท าหน้าทีส่อน  6 คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 83 คน 
   1. ท าหน้าทีส่อน  39  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน 44  คน 
  จ. มีข้าราชการ/ มาช่วยราชการ  1 คน 
  ฉ. มีข้าราชการ/ลกูจ้าง ไปช่วยราชการ - คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 
   1. ข้าราชการ  - คน 
   2. ลูกจ้างประจ า  - คน 

1.6.2 ข้อมลูบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6   15คน 
  - ปวช./ม.6     3  คน 
  - ปวส./อนุปรญิญาตร ี  12คน 
  - ปริญญาตร ี   92  คน 
  - ปริญญาโท   41  คน 
  - ปริญญาเอก    3  คน 
    รวม  166 คน 

1.6.3 ข้อมลูลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร  68  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  46  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 26  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  26  คน 
    รวม  166  คน 
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1.7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 1.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2/2561  (ข้อมูลจากงานทะเบียน) 
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 1.7.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 1/2562  (ข้อมูลจากงานทะเบียน) 
 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม
รวมท้ังส้ิน 939 696 663 2,298 745 610 1,355 90   70   160    3,813     

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   - สาขางาน/สาขาวิชาบัญชี 140 118 113 371    160 128 288    659       
   - สาขางาน/สาขาวิชาการตลาด 80   52   36   168    30   25   55     223       
   - สาขางาน/สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี) -    14   17   31     31         
   - สาขางาน/สาขาวิชาเลขานุการ 25   6    16   47     20   20   40     87         
   - สาขางาน/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 80   59   59   198    50   51   101    299       
   - การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) -    36   14   50     50         
   - สาขาวิชาโลจิสติกส์ (ทวิภาคี) -    49   46   95     95         
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
   - สาขาวิชาการโรงแรม 85   48   72   205    44   15   59     264       
   - สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) -    16   10   26     26         
   - สาขาวิชาการท่องเท่ียว 110 68   71   249    70   42   112    361       
3.ประเภทวิชาคหกรรม
   - สาขาวิชา/สาขางานผ้าฯ 40   24   23   87     20   5    25     112       
   - สาขาวิชา/สาขางานอาหารฯ 204 175 148 527    100 84   184    711       
   - สาขาวิชา/สาขางานอาหารฯ (ทวิภาคี) -    59   70   129    129       
   - สาขาวิชา/สาขางานคหกรรม 40   25   24   89     12   22   34     123       
4.ประเภทวิชาศิลปกรรม
   - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 25   15   18   58     20   17   37     95         
   - สาขาวิชาการออกแบบ 20   17   14   51     -    51         
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 30   26   26   82     20   22   42     124       
5.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60   63   43   166    25   22   47     213       
6.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   - สาขาวิชาการท่องเท่ียว 20   11   31     31         
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50   34   84     84         
   - สาขาวิชาการบัญชี 20   25   45     45         

ประเภทวิชา รวมท้ังส้ิน
ภาคเรียนท่ี 1/2562

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี
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1.8 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
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1.9 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562 
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โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการงานประชาสมัพันธ์สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0  
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน    

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  กำรเผยแพร่ ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทกุกลุม่ 
ทั้งในและนอกวิทยำลัย 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. จัดประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกเช้ำตลอดภำคเรียน  
 2. จัดท ำข่ำวประชำสมัพันธ์รำยสัปดำห์ จ ำนวน 36 สัปดำห์ / ปี     
 3. จัดท ำวำรสำรประชำสมัพันธ์ (รำยป)ี 3,000 ฉบับ/ปี 
 4. จัดท ำจลุสำรประชำสมัพันธ์วิทยำลัย (แจกผูป้กครอง) 6,000 แผ่น 
 5. เผยแพร่ข่ำวประชำสมัพันธ์ตำมสือ่ต่ำง ๆ / ของที่ระลกึ ฯลฯ 100 ช้ิน/ปี  
 6. จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพันธ์กจิกรรมต่ำง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 

7. จัดท ำ Photo สรุปภำพกจิกรรม 60 แผ่น/ป ี  
เชิงคุณภาพ 
กำรเผยแพร่ ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทกุกลุม่

ทั้งในและนอกวิทยำลัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 297,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 53,574 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 53,574 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประชำสัมพันธ์
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โครงการ จัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
 1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์   
 2. กำรจัดเก็บตำมระบบสำรสนเทศมีประสิทธิภำพถูกต้องตำมหมวดหมู่ 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ ำนวนแผ่นเคลอืบพลำสตกิที่เพียงพอตอ่จ ำนวนเอกสำรที่ต้องเก็บรักษำ 
2. แฟ้มมีควำมเพียงพอกบัจ ำนวนเอกสำรทีจ่ะจัดเกบ็ 
เชิงคุณภาพ 
1. เกิดควำมปลอดภัยในกำรจัดเกบ็เอกสำรให้มีควำมสมบรูณ์ ไม่เกิดกำรช ำรุดหรือฉีกขำด 
2. ง่ำยต่อกำรสืบค้น กำรจัดเก็บเข้ำหมวดหมู่ตำมระบบสำรสนเทศ 
3. สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 26,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 17,800 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 17,800 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน
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โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2561 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
   

ผลการด าเนินงาน   
  1 ครู นักเรียน นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจ มีควำมรัก ควำมผูกพันธ์อันดีต่อสถำนศึกษำ 
  2 ผู้ปกครองมีควำมภำคภูมิใจต่อบุตรหลำน 
  3 นักเรียน นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษำผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำได้รบัประกำศนียบัตร 
2. เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมกระตือรือร้นทีจ่ะเล่ำเรียนใหผ้่ำนเกณฑ์

ตำมที่ก ำหนด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจ มีควำมรัก ควำมผกูพันต่อสถำนที่ศึกษำ 
2. สร้ำงก ำลงัใจในกำรที่จะศึกษำต่อเป็นแรงผลักดันในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 301,250   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 13,759 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 13,759 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  1 มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ 
  2 สำมำรถสบืค้นและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วมปีระสิทธิภำพ 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีกำรพฒันำจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน นักศึกษำ 
2. สร้ำงกำรจัดเกบ็และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีกำรพัฒนำกำรเรยีนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีกำรจัดเกบ็ข้อมลูอย่ำงเป็นระเบียบ 
2. สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วมปีระสทิธิภำพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 45,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 35,249 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 35,249 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

โครงการ วัสดุพัฒนางานทะเบียน 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
 1. หน่วยงำนเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจำกมีระบบกำรจัดกำรที่ดี 
 2. ได้อุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยในหน่วย 
2.มีกำรจัดเก็บและท ำลำยอย่ำงเป็นระบบ 
3.ลดปริมำณเอกสำรที่ไมจ่ ำเป็น 
เชิงคุณภาพ 
1.มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
2.เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัตหิน้ำที่เนือ่งจำกมีควำมพรอ้มในด้ำนครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 21,600 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 21,600 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

โครงการ พัฒนาบุคลากร 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ส่งผลให้เกิดกำรพฒันำวิทยำลัยฯ ให้ก้ำวหน้ำในทุกด้ำน ทัง้ด้ำนกำร
เรียนกำรสอน  และงำนสนบัสนุนกำรบรหิำรจัดกำรภำยในองค์กร 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้มีกำรพฒันำตนเองทั้งในด้ำนวิชำกำร / วิชำชีพและด้ำนอื่นๆ 
และพัฒนำสถำนศึกษำ 

เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้รับกำรพฒันำตนเองด้ำนวิชำกำร / วิชำชีพและด้ำนอื่นๆ 

รวมทั้งสถำนศึกษำได้รับกำรพฒันำให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนและทันสมัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 300,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 6,510 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 6,510 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 จัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
  2 สำมำรถสบืค้นข้อมลูได้อย่ำงรวดเร็วและถูกตอ้ 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยและสถำนศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกัน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยและสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำและก้ำวหน้ำ 

 2. จัดเกบ็และจัดท ำข้อมลูได้อย่ำงถูกต้อง และตรวจสอบควำมถูกต้องของบุคลำกรได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
3. ป้องกันทรัพยส์ินของทำงรำชกำร 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บำท  งบประมาณใชจ้่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 คณะผู้บรหิำร  ข้ำรำชกำรครู  พนักงำนรำชกำร  ครูจ้ำงสอน  นักกำรภำรโรงและเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรที่
เข้ำรับกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้เข้ำรับกำรอบรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้น ำเอำกระบวนกำรคุณธรรม จริยธรรมมำบูรณำกำรในด้ำน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยไดส้่งเสริมและช่วยกันท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  และสำมำรถดูแลสุขภำพ    
ร่ำงกำยของตนเอง 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และสำมำรถดูแลสุขภำพ

ร่ำงกำยของตนเอง 
 

งบประมาณตามโครงการ เบกิจ่ำยตำมจริง บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้รับกำรพฒันำตนเอง  พัฒนำงำน  พัฒนำสถำนศึกษำและ
ได้รับประสบกำรณ์ใหมจ่ำกกำรศึกษำดูงำน  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน  กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้มีกำรพฒันำตนเองพัฒนำงำน และพฒันำสถำนศึกษำ 
2.บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้เรียนรูป้ระสบกำรณ์ใหมจ่ำกกำรศึกษำดูงำน และเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถ่ินวิถีชีวิตประจ ำ  
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้รับกำรพฒันำตนเอง  พัฒนำงำน พัฒนำสถำนศึกษำ และ

ได้รับประสบกำรณ์ใหมจ่ำกกำรศึกษำดูงำน เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,320,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  201,600  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 201,600  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริหารงานท่ัวไป 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
 1. หน่วยงำนเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจำกมีระบบกำรจัดกำรที่ดี 
 2. ได้อุปกรณ์ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยในหน่วยงำน      
 2. มีกำรจัดเกบ็และท ำลำยเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ     

3. ลดปรมิำณเอกสำรที่ไม่จ ำเป็น  
เชิงคุณภาพ 
1. มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่ และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
2. เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำทีเ่นื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์  
 

งบประมาณตามโครงการ 54,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบรหิำรงำนทั่วไป
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนางานการเงินการบัญชี 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของงำนกำรเงินกำรบญัชี  
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ใช้ในงำนกำรเงินกำรบัญชี  
เชิงคุณภาพ 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของงำนกำรเงินกำรบญัชี  
 

งบประมาณตามโครงการ 65,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 36,860 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 36,860 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกำรเงินกำรบญัชี 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  เครื่องปรบัอำกำศในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอยู่ในสภำพที่ดีทุกเครื่อง 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

เครื่องปรบัอำกำศได้รบักำรบ ำรงุรกัษำ 
เชิงคุณภาพ 
เครื่องปรบัอำกำศในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอยู่ในสภำพที่ดีทุกเครื่อง 
 

งบประมาณตามโครงการ 82,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  82,500  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 82,500  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ลิฟท์ในอำคำรเรียน 6 ได้รับกำรบ ำรงุรักษำใหอ้ยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 6 
เชิงคุณภาพ 
ลิฟท์ในอำคำรเรียน 6 ได้รับกำรบ ำรงุรักษำใหอ้ยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 68,480   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  68,480  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 68,480  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ลิฟท์ในอำคำร 8 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำใหอ้ยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 8 
เชิงคุณภาพ 
ลิฟท์ในอำคำรเรียน 8 ได้รับกำรบ ำรงุรักษำใหอ้ยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 120,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  120,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 120,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8 จ ำนวน 92 ห้อง อยู่ในสภำพสะอำด และพรอ้มใช้งำน 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8 ได้รับกำรท ำควำมสะอำด 
เชิงคุณภาพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 396,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  396,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 396,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
เชิงคุณภาพ 
หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  40,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 40,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อไฟแรงสูงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ล่อฟ้ำแรงสงูทีเ่ช่ือมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำงๆ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ใน  
สภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ซ่อมแซม บ ำรงุรักษำสำยไฟฟ้ำทีเ่ช่ือมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำงๆ ในวิทยำลัย 
เชิงคุณภาพ 
สำยไฟฟ้ำที่เช่ือมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนตำ่งๆ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดี

ตลอดเวลำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 32,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  32,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 32,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ประกันภัยรถยนต์  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
 1. มีประกันภัยรถยนต์ช้ัน 1 

 2. นักเรียน/นักศกึษำ มีควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงร้อยละ 60 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

มีประกันภัยรถยนต์ช้ัน 1  จ ำนวน 3 คัน 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยในกำรเดนิทำงร้อยละ 60 
งบประมาณตามโครงการ 60,100   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  54,028 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยไดฯ้  54,028 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาห้องส านักงานอาคารสถานท่ี 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 มีพื้นที่และแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำมำกขึ้น 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดท ำส ำนักงำนและพื้นที่กำรปฏิบัติงำนทีเ่กี่ยวข้องกบัอำคำรสถำนทีจ่ ำนวน  1   แห่ง บริเวณพื้นที่
ด้ำนล่ำงอำคำรวิทยบรกิำรหลงัใหม่  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนกัศึกษำมีพึงพอใจในกำรใช้พื้นที่และแหล่งกำรเรียนรู้ทุกส่วนในสถำนศึกษำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 65,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที ่
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ บ้านรื่นรมณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 ระบบควบคุมมลพิษและกำรจัดเกบ็ขยะเป็นมำตรฐำนเทศบำลนครเชียงรำย 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

บ้ำนขยะสำมำรถรองรบัจ ำนวนขยะในช่วงระหว่ำงของสถำนศึกษำวันได้อย่ำงเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
ระบบควบคุมมลพิษและกำรจัดเกบ็ขยะเป็นมำตรฐำนเทศบำลนครเชียงรำย 
 

งบประมาณตามโครงการ 68,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที ่
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โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  

นักเรียนนกัศึกษำทุกคนมีพื้นที่ในกำรอ่ำนหนังสือและท ำกำรบ้ำนเพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิม  40% 
 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนนกัศึกษำสนใจเข้ำค้นคว้ำหำควำมรู้ในแหลง่สนบัสนนุกำรเรียนรูม้ำกยิ่งข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนกัศึกษำมีแหล่งกำรเรียนและซุ้มอ่ำนหนังสือ สนบัสนุนกำรเรียนรู้รอบ ด้ำนมำกข้ึนกว่ำเดมิ   

40 % 
 

งบประมาณตามโครงการ 67,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที ่
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โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2562 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 มีห้องเรียนเฉพำะทำงตำมมำตรฐำน ของ สอศ.  และเพียงพอต่อควำมต้องกำรเพื่อรองรับกับจ ำนวน
นักเรียน นักศึกษำ 

 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ปรับปรงุซอ่มแซมอำคำรเรียนจ ำนวน  9  หลัง  อำคำรเอนกประสงค์อื่นๆ 4  หลัง 
เชิงคุณภาพ 
รักษำคุณภำพของอำคำรเรียนหอ้งเรียน ห้องปฏิบัตกิำรใหส้ำมำรถใช้งำนได้  อย่ำงเป็นปจัจบุัน  

 

งบประมาณตามโครงการ 130,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที่
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โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
โครงการ พัฒนางานวางแผน และงบประมาณ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใหม้ำกข้ึน 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. เครื่องพิมพส์ ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง       
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
1. มีครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใหม้ำกข้ึน 
2. งำนวำงแผนและงบประมำณมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
 

งบประมาณตามโครงการ 67,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 24,990 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 24,990 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวำงแผนและงบประมำณ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีควำมเข้มแข็ง ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และพัฒนำระบบ
เครือข่ำยควำมร่วมมอืจัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำของรัฐบำลในประเทศทีล่งนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิศึกษำเพิม่ขึ้น จ ำนวน 2 
แห่ง 

2. จ ำนวนสถำนประกอบกำรในประเทศทีล่งนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิภำคีเพิ่มข้ึน จ ำนวน 10 แห่ง                             
3. จ ำนวนสถำนศึกษำในต่ำงประเทศที่ลงนำมควำมร่วมมอืด้ำนทวิวุฒิ เพิ่มข้ึน 1 แห่ง 
4. จ ำนวนสถำนประกอบกำรในประเทศทีล่งนำมควำมร่วมมือในกำรผลิตและพฒันำก ำลงัค

อำชีวศึกษำด้ำนอำชีพ (กำรศึกษำระบบปกติ) เพิ่มข้ึน จ ำนวน 10 แห่ง      
เชิงคุณภาพ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีควำมเข้มแข็ง ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และพัฒนำระบบ

เครือข่ำยควำมร่วมมอืจัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  35,434  บำท 
  งบประมำณ 26,204 บำท     รำยได้ฯ 9,230 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนควำมร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

1.  บุคลำกรทุกฝ่ำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

2.  ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับมำตรฐำน
อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

เชิงคุณภาพ 
1.  บุคลำกรทกุฝ่ำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน

อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
2.  ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนได้ถูกต้องและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

พ.ศ. 2561 
 
งบประมาณตามโครงการ 55,800   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 25,320 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  25,320 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประกันคุณภำพ
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โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

มีวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 
มีวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  6,874  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 6,874  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประกันคุณภำพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาห้องงานประกันคุณภาพ 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ห้องประกันคุณภำพที่ได้รับกำรพฒันำและมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ห้องประกันคุณภำพที่ได้รับกำรพฒันำมำกยิ่งข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีกำรบรหิำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมทีเ่อื้อให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 
2. มีกำรจัดเกบ็ข้อมลูของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทันสมัย 

งบประมาณตามโครงการ 80,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  28,000 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ ................. บำท   
 อุดหนุนฯ 28,000 บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประกันคุณภำพ
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โครงการ ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

  
ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียน นักศึกษำ 
   -  มีควำมรู้ในศำสตร์ของตนเอง 
   -  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ชุมชน 
   -  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
   -  มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่ำงๆ 
   -  มีจิตสำธำรณะ 
  2. ชุมชน 
   -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูป 
   -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีเครื่องมือใช้ในกำรแปรรูและกำรประกอบอำชีพ 
   -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เรื่องกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
  -  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
ตัวชี้วดั 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 100 คน 
 2. ชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร  5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  คน) 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย และชุมชนได้รับควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่ดียิง่ข้ึน 
งบประมาณตามโครงการ 30,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ได้ศึกษำควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรทีม่ีต่อคุณลกัษณะของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำยเพื่อพฒันำปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกบัควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรและตลำดแรงงำนต่อไปในอนำคต 
  2. ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำยเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับค วำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรและตลำดแรงงำนต่อไปในอนำคต 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเรจ็กำรศึกษำจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2. สถำนประกอบกำรที่นกัเรียน นักศึกษำท ำงำน จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 10 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
วิทยำลัยได้พัฒนำผู้เรียน ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
 1. สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่ำ 15 โครงกำร ซึ่งเกิดจำกกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ และทักษะของนักเรียน/
นักศึกษำ                                                                         
 2. นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรับผิดชอบ เกิดประสบกำรณ์ในกำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ   
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 300 คน   

 2. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่ำ 15 โครงกำร 

เชิงคุณภาพ 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงำนของนกัเรียน นักศึกษำ อันเกิดจำกกำรประยุกต์ควำมรู้ และ

ทักษะวิชำชีพ ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้วยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนวิจัยพฒันำ และน ำ
เผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

งบประมาณตามโครงการ 150,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 26,819 บำท 
  งบประมำณ .............. บำท     รำยได้ฯ 26,819 บำท  
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รายจ่ายประจ า) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. กำรใช้งำนอินเทอรเ์น็ตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน 
  2. กำรรบัสง่ข้อมลูเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ปรับเพิ่มควำมเร็วมำเป็นในกำรเช่ือมต่อ (Bandwidth) ในประเทศควำมเร็ว 250 Mbps  และ
ต่ำงประเทศควำมเร็ว  100 Mbps 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของวิทยำลัยฯ มีควำมพึงพอใจในควำมสะดวก และรวดเร็วของระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำกยิ่งข้ึน 
2. ระบบกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอกอื่น 

มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน 
 3. กำรติดต่อสื่อสำรในระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
งบประมาณตามโครงการ 250,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 250,000 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 250,000 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุง Wifi อินเตอร์เน็ต ส าหรับอาคาร 9  

 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 กำรติดต่อสือ่สำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ติดตั้งสำย LAN จ ำนวน  8  จุด 

เชิงคุณภาพ 
1. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเสถียรภำพมำกยิ่งข้ึน 
 

งบประมาณตามโครงการ 36,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 24,635 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 20,760 บำท   
 อุดหนุนฯ 4,000 บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 
 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกใช้สถิติอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีทักษะในกำรใช้โปรแกรมทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลผลลัพธ์
และกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
 3. ผู้เข้ำกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนวิจัยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครู  จ ำนวน 30 คน 
 2. บุคลำกร จ ำนวน 30 คน 

เชิงคุณภาพ 
ครู และบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้สถิติและมีทักษะใน

กำรใช้โปรแกรม R มีพื้นฐำนควำมรูส้ถิติวิเครำะห์เพียงพอใจกำรท ำวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมสี่วนร่วม
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส ำหรบักำรวิจัย 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัยฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำได้ใช้ประโยชน์มำกข้ึน 
  2. มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 
  3. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูและบุคลำกร วิทยำลัยอำชีวศึกษำทุกคน 
 2. นักเรียนนักศึกษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. วิทยำลัยฯ ได้มีห้องผลงำนกำรวิจัย ที่มีคุณภำพเผยแพรสู่ชุ่มชน และสังคมได้สะดวกรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
2. มีกำรบรหิำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมทีเ่อื้อให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 
3. มีกำรจัดเกบ็ข้อมลูของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 3,000   บำท  งบประมาณใชจ้่ายจริง  2,990 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 2,990 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัยฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การหารายได้ระหว่างเรียน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เรียนสำมำรถหำรำยได้ระหว่ำงกำรเรียน 

2. ผู้เรียนสร้ำงรำยได้ และสร้ำงอำชีพ ช่วยเหลอืตนเองและครอบครัวได้ 
3. ผู้เรียนที่ยำกจน มีแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง ที่ต้องกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
2. กิจกรรมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
- กำรท ำบัญชี Home Stay 
- ยุวมัคคุเทศก์ 
- กำรถ่ำยภำพสินค้ำเพื่อกำรโฆษณำ 
- ศิลปประดิษฐส์ู่งำนอำชีพ 
เชิงคุณภาพ 
สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำร กิจกรรมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกร

ทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน และสถำนประกอบกำร 
 

งบประมาณตามโครงการ 20,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  20,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 20,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวำงแผนและงบประมำณ



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      59 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียนนกัศกึษา 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. คณะครู นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมรักตอ่องค์กร และสถำบันกำรศึกษำเพิม่มำกข้ึน 

2. เกิดควำมสมัครสมำน สำมัคคีในหมู่คณะ 
3. วิทยำลัยมีทัศนียภำพที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน  3,200  คน 
2. ผู้บรหิำร ครู บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน  147  คน 
3. โครงกำร จ ำนวน 43  โครงกำร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงออกทำงด้ำนกำรร่วมกิจกรรมทีห่ลำกหลำย มทีักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 

แสดงออกตำมทักษะควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,348,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,132,658 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………… บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี1,132,658 บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกิจกรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนไดร้ับควำมสะดวกต่อกำรใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รบั 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ให้ควำมสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษำ 
2. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีควำมเที่ยงตรง 
 

งบประมาณตามโครงการ 4,000   บำท  งบประมาณใชจ้่ายจริง   0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือประชาชน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมมทีักษะในวิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น รูจ้ักน ำสิ่งของรอบตัวมำประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
  2. ผู้เข้ำฝกึอบรมได้รบัควำมรู้และทักษะเพิ่มมำกขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้ทีส่ ำเร็จกำรฝึกอบรม จ ำนวน  50  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
2.ผู้ส ำเรจ็กำรฝกึอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโชน์ได้ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 160,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพเิศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมมทีักษะในวิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรมอำชีพ จ ำนวน  300 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทกัษะในด้ำนงำนประดิษฐ์ของทีร่ะลึก 
2.ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้
 

งบประมาณตามโครงการ 49,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพเิศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1.  เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ประสำนงำน และควำมสำมคัคีระหว่ำงสถำบัน 
  2.  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในวิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรมอำชีพ จ ำนวน  40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทกัษะในด้ำนงำนประดิษฐ์ของทีร่ะลึก 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  4,205 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 4,205 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพเิศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้พิกำรที่เข้ำรับกำรฝกึอบรมมีทักษะในวิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้ผูพ้ิกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรมอำชีพ จ ำนวน  30 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้พิกำรมีทักษะในด้ำนกำรท ำอำหำรและประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทน ์
2.ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

งบประมาณตามโครงการ 20,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  19,900  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 19,900 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพเิศษและบริกำรชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      65 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมมั่นใจและควำมพร้อมใน  กำรเข้ำสู่ตลำด แรงงำน มี
ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดบัทีสู่งข้ึน  และมีควำมผกูพันกับสถำนศึกษำ ครู – อำจำรย ์
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษำ ระดับปวช.3 ปวส.2  และระดบัปริญญำตรีปีที่ 2  คนเข้ำร่วมกจิกำรโครงกำร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน/นักศึกษำมีงำนท ำ  หรือได้เข้ำศึกษำต่อในระดบัทีส่งูข้ึน 
 

งบประมาณตามโครงการ 74,050   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  12,300 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยไดฯ้ 12,300 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย  มีควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยวิชำชีพ  และน ำควำมรู้เรื่อง
กำรเรียนในสำยวิชำชีพไปเผยแพร่ให้กับนกัเรียน  และผูป้กครองได้ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

จ ำนวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เข้ำร่วมประชุม  และจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำที่เข้ำมำสมัคร
เรียนในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

เชิงคุณภาพ 
1. ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำในจงัหวัด

เชียงรำย 
2. เพิ่มจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
3. ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหพ้อกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4. บุคคลภำยนอกรูจ้ักสถำนศึกษำมำกขึ 
 

งบประมาณตามโครงการ 41,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      67 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อำจำรย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงรำย ได้รบัทรำบ นโยบำย
กำรรบับุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ หลักสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ทั้งระดบั
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ให้ข้อมลูด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่นกัเรยีน นักศึกษำและครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 

2.เพิ่มจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
3.ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4.บุคคลภำยนอกรู้จ 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบนโยบำยกำรรบับุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบแนวปฏิบัติในกำรรบับุคคลเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง  และโควตำ 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรูจ้ักหลกัสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเพิ่มมำกขึ้น 
4. นักเรียน นักศึกษำทีเ่ข้ำร่วมรบัฟงักำรแนะแนว  มีทัศนคติและควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี   
งบประมาณตามโครงการ 52,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
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โครงการ จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนนักศึกษำใหม่  มีคู่มือครบทุกคน 
  2. นักเรียนนักศึกษำใหม่ สำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงถกูต้องตลอดหลักสูตร 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

มีคู่มือนักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน  1,800  เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนกัศึกษำใหม่  มีคู่มือนักเรียนนกัศึกษำ ส ำหรับใช้ประกอบในกำรเรียนและกำรปฏิบัติตน

ตลอดหลักสูตร 
 

งบประมาณตามโครงการ 91,000  บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  50,400 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 50,400 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
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โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ ปี 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำสำมำรถพฒันำคุณภำพชีวิต ทักษะทำงควำมคิด  สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ ไม่ตกเป็นทำสของสำรเสพติด 
  2. สถำนศึกษำปลอดยำเสพติดและอบำยมุข พัฒนำนักเรียน นักศึกษำให้เป็นบุคลำกรที่คุณภำพสู่
สังคม 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำทกุคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
2.สรปุผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบประมาณตามโครงการ 34,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  17,510 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 17,510 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนปกครอง
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โครงการ ห้องเรียนสีขาว  
 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
ผลการด าเนินงาน   
 1. สถำนศึกษำมีห้องเรียนสีขำวทุกห้องในสถำนศึกษำ นักเรียนนักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำ
และกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 2. ครูแกนน ำให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด มีกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรป้องกันกำรแก้ไขปัญหำ   
ยำเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบำยมุข 
 3. นักเรียน นักศึกษำรู้ถึงโทษของยำเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบำยมุข วิเครำะห์ถึงโทษที่เกิดกับ
ร่ำงกำยและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเอง สังคมและชุมชน ส่งผลให้รู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่ำงไกลจำก      
ยำเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบำยมุขได้ 
 4. นักเรียน นักศึกษำแกนน ำมีกำรรณรงค์ ชักชวน หรือแนะน ำกำรป้องกัน และกำรหลีกเลี่ยง จำกกำรใช้
ยำเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบำยมุขได้ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

จ ำนวนห้องที่ด ำเนินงำนกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  20  ของห้องเรียนทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
2.สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 7,000 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 7,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคเรียนท่ีภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา  2561  

 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้ปกครองนกัเรียนนักศึกษำรูจ้ักและเข้ำใจระบบงำนต่ำง ๆ และกำรเรียนกำรสอนของ วิทยำลัยอย่ำง
ถูกต้อง และสำมำรถติดต่อและใช้บรกิำรจำกบุคลำกรหรือหน่วยงำนในวิทยำลัยฯ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 
 จ ำนวนผู้ปกครองนกัเรียน/นักศึกษำระดับปวช.1,2,3 ปวส.1,2 และปริญญำตรี ปีที่1,ปีที่  2 ทุก
แผนกวิชำที่เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยร้อยละ  70  ของผู้ปกครองทัง้สิ้น 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองนกัเรียน/นักศึกษำสำมำรถติดต่อและใช้บริกำรจำกบุคลำกรหรือหน่วยงำนในวิทยำลัยฯ 

อย่ำงถูกต้อง 
 

งบประมาณตามโครงการ 145,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ ลดปัญหาการลาออกกลางคัน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ปัญหำนักเรียนออกกลำงคันลดลง 
  2. รูปแบบนวัตกรรมแกป้ัญหำนักเรียนออกกลำงคัน 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลำงคันลดลง 5% 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนำรปูแบบกิจกรรมในกำรลดกำรออกกลำงคันที่มปีระสทิธิภำพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 90,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา        
ปีการศึกษา  2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมมั่นใจและควำมพร้อมใน  กำรเข้ำสู่ตลำด แรงงำน        
มีควำมพร้อมในกำรช ำระหนี้คืนกองทุน   
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษำ ระดับปวช.3  ปวส.2  และระดับปริญญำตรีปีที่ 2  ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  ทั้งหมด  
เข้ำร่วมกจิกำรโครงกำร 

เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียน/นักศึกษำได้รับกำรแนะน ำแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองและเตรียมควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อ  และกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

2.  นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที ่ และควำมส ำคัญของกำรใช้ชีวิตส ำเร็จ
หลงัจบกำรศึกษำและมีควำมรูส้ึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และกำรช ำระหนี้ 
งบประมาณตามโครงการ 16,850   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 10,700 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 10,700 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน/นักศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

นักเรียน/นักศึกษำมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี และปลอดจำกสำรเสพติด  
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษำ ทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพและตรวจหำสำรเสพติด 100% 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน/นักศึกษำทุกคน ได้รับกำรตรวจสุขภำพครบทุกคน 

งบประมาณตามโครงการ 340,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 39,254 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 39,254 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 
โครงการ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำทุกช้ัน ทุกแผนก มสี่วนร่วมในกำรสบืสำนและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตำม 
จำรีตประเพณีที่ได้กระท ำสืบต่อกันมำ 
  2. นักเรียน นักศึกษำ ทุกช้ัน ทุกแผนก ได้แสดงควำมกตัญญูต่อครูบำอำจำรย์ รวมทัง้มจีิตส ำนึกใน 
กำรรูจ้ักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทำงที 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษำ ทุกระดับช้ัน ตำมเป้ำหมำยเชิงประมำณเข้ำร่วมพิธี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำทกุช้ัน ที่เข้ำร่วมกจิกรรมมีขวัญและก ำลงัใจ มีควำมพร้อมด้ำนจิตใจ ทีจ่ะมุง่มั่น 

อดทน ในกำรศึกษำหำควำมรู้ และน ำวิชำที่เรียนไปใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 24,215 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 24,215 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชำ 
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โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิ
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษำได้บรูณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนพัฒนำตนเองมำสู่
ภำคปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดควำมพรอ้มในกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงปกต ิ
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกจิกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำได้บรูณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนพัฒนำตนเองมำสู่

ภำคปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดควำมพรอ้มในกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงปกติ 
 

งบประมาณตามโครงการ 341,600   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 19,360 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท   รำยได้ฯ 19,360 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตร 
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โครงการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรูจ้ำกกำรศึกษำดูงำนมำวำงแผนกำรเรียนของตนเอง และน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ และเหมำะสม 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1  เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับ ปวช.2 และปวส.2  เข้ำร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษำทุกคนได้ศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนรฐั  และเอกชนทีส่อดคล้อง

กับวิชำชีพของตนเอง 
2. ผู้สอนได้เข้ำใจ และจ ำแนกผูเ้รียนได้ตำมควำมถนัด และควำมสนใจในวิชำชีพ 
3. ผู้สอนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำชีพของตน 
 

งบประมาณตามโครงการ 400,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  53,860 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………… บำท   
 อุดหนุนฯ 53,860 บำท     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยวิชำกำร 
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โครงการ จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำ เกิดกำรเรียนรูจ้ำกกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย สำมำรถน ำควำมรูท้ี่
ได้รับไปประกอบอำชีพได้ สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
  2. ครู และนักเรียน นักศึกษำได้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องกับหน่วยกำร 
เรียนของรำยวิชำเ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑส์ื่อกำรเรียน กำรสอนประจ ำแผนกวิชำ และประจ ำส ำนักงำนของหน่วยงำนฝ่ำยวิชำกำร 
เชิงคุณภาพ 
1. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด 
2. ผู้สอนสำมำรถพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เพื่อน ำไปใช้กับครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,320,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,262,060  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 1,262,060 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชำชีพ/แผนกวิชำสำมัญ
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โครงการ พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะในกำรจัดท ำโครงกำรพฒันำทักษะวิชำชีพ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอสิระได้ สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนได้ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดท ำโครงกำรพัฒนำทกัษะวิชำชีพ  ทุกสำขำวิชำชีพ  และโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
2. จัดกำรประกวดแสดงเผยแพร่โครงกำรพัฒนำทกัษะวิชำชีพ  หรือโครงงำนวิทยำศำสตร์ ภำยใน

สถำนศึกษำ 
3. น ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  หรือโครงงำนวิทยำศำสตร์ไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ 
 เชิงคุณภาพ 
ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
 

งบประมาณตามโครงการ 80,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 26,717.60  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 26,717.60 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
โครงการ บริการทางวิชาการ และวิชาชีพระยะสั้น 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ/กำรฝึกอบรมระยะสั้น โดยกำรมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรยีน 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกจิกรรม 
3. ทุกสำขำวิชำจะต้องมีโครงกำรบรกิำรวิชำชกำร และวิชำชีพ 
เชิงคุณภาพ 
สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ/ฝึกอบรมระยะสั้น  โดยมสี่วนร่วม

ของครูและบุคลำกรทกุฝ่ำยในสถำนศึกษำ  และผู้เรียน 
 

งบประมาณตามโครงการ 100,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      81 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาสถานท่ีจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สำขำวิชำมีสถำนที่เรียนรู้เฉพำะทำงที่มีควำมทันสมัย จนสำมำรถพฒันำเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำน
วิชำชีพต่อชุมชน 
  2. สถำนศึกษำมีระบบกำรบบรหิำรจัดกำรสถำนทีจ่ัดกำรเรยีนรู้เฉพำะทำงทีม่ีประสทิธิภำพ สร้ำงควำม
พึงพอใจให้กบัผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง  
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีห้องเรียน/สถำนที่กำรเรียนรูเ้ฉพำะทำง 
2. มีสำขำวิชำเข้ำรับกำรประเมินสถำนทีเ่รียนรู้เฉพำทำง 
เชิงคุณภาพ 
1. สำขำวิชำมีสถำนที่เรียนรู้เฉพำะทำงที่มีควำมทันสมัย จนสำมำรถพฒันำเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำน

วิชำชีพต่อชุมชน 
2. สถำนศึกษำมีระบบกำรบบรหิำรจัดกำรสถำนทีจ่ัดกำรเรยีนรู้เฉพำะทำงทีม่ีประสทิธิภำพ สร้ำงควำม

พึงพอใจให้กบัผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง 
3. สถำนศึกษำมีสถำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สำมำรถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมลูด้ำนผลสมัฤทธ์ิได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถที่น ำผล 
มำใช้ในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้ 
  2. ผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1.จัดท ำฐำนข้อมลูด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน โดยจ ำแนกตำมคะแนนเฉลี่ย  
2. ครูทุกคนต้องสอนซอ่มเสริมเตมิเต็มในรำยวิชำที่มีผลสัมฤทธ์ิไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน  
3. สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรจัดหำรำงวัลให้แกผู่้ที่มผีลกำรเรียนดีเด่น ทุกระดบั และแผนกวิชำ 
เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภำพ ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
 

งบประมาณตามโครงการ 15,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 13,843  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 13,843 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครูทุกคนปฏิบัติตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณได้ครบถ้วนมีคุณภำพผ่ำนกำรพจิำรณำจำกผูท้รงคุณวุฒิ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนก ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและประเมินผลใหผู้้เรียนทรำบกอ่นกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทุกรำยวิชำที่สอน  

2. ครูทุกคนวัดและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้กุรำยวิชำที่สอน 
3. ครูทุกคนใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลทีห่ลำกหลำยและเหมำะสมทกุรำยวิชำที่สอน 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนปฏิบัติตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณได้ครบถ้วนมีคุณภำพผ่ำนกำรพจิำรณำจำกผูท้รงคุณวุฒิ 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 9,740 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 9,740 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษำ ปวส.2  ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน  ต้อสอบผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของผูเ้ข้ำรับกำรทดสอบ 
  2. นักเรียนนักศึกษำ  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมำตรฐำนอำชีพผ่ำนกำรทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษำ ปวส.2  ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำนลงทะเบียนครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสร้ำง หลักสูตร เข้ำทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพตำมก ำหนด 

2. นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษำ ระดับ ปวส.  เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ หรือหน่วยงำนที ่

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษำ ปวส.2  ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน  ต้อสอบผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของผูเ้ข้ำรับกำรทดสอบ 
2. นักเรียนนักศึกษำ  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมำตรฐำนอำชีพผ่ำนกำรทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 37,008  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 37,008 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน  คะแนนเฉลี่ยระดบัชำติข้ึนไปคิด
ร้อยละ 70  ของผู้เข้ำทดสอบ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชำและทกุสำขำงำน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชำและทกุสำขำงำน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชำติข้ึนไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 6,688 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 6,688 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล งำนพฒันำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

 ผลการด าเนินงาน   
  1. ข้อมูลทีเ่ป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพฒันำหลักสูตร
รำยวิชำระดับแผนกวิชำ  
  2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพฒันำระดบัแผนกวิชำผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระดับแผนกวิชำที่ทดลองใช้มีประส 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลกัสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระดับแผนกวิชำ  
2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพฒันำระดบัแผนกวิชำ  
3. ทดลองใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพฒันำระดับแผนกวิชำ  
4. ประเมินหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพฒันำระดับ 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้อมูลทีเ่ป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพฒันำหลักสูตร

รำยวิชำระดับแผนกวิชำ  
2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพฒันำระดบัแผนกวิชำผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระดับแผนกวิชำที่ทดลองใช้มีประส 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  0  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
 ผลการด าเนินงาน   
  1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ หรือจังหวัด 
หรือภำค หรอืประเทศ อย่ำงมีคุณภำพ  
  2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ ใน
ระดับสถำนศึกษำ หรือจังหวัด หรือภำค หรือประ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ หรือจงัหวัด หรอืภำค หรือประเทศ 
เพื่อเผยแพร่  

2. จัดกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ในระดับสถำนศึกษำ หรอื
จังหวัด หรือภำค หรือประเทศ  

3. ผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพในระดับสถำนศึกษำ หรือจังหวัด 

หรือภำค หรอืประเทศ อย่ำงมีคุณภำพ  
2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดกำรประกวด หรือเข้ำร่วมกำรแข่งขันผลงำนทำงวิชำกำร วิชำชีพ ใน

ระดับสถำนศึกษำ หรือจังหวัด หรือภำค หรือประ 
 

งบประมาณตามโครงการ 210,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 35,679  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 35,679 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนสง่เสรมิกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เข้ำร่วมกำรจัด
ศึกษำทวิศึกษำ 
  2. มีหลกัสูตรวิชำชีพกำรเรียนร่วมหลกัสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ท ำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำรูปแบบทวิศึกษำกับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนสง่เสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  

2. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึ 
เชิงคุณภาพ 
1.มีสถำนศึกษำในสงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนสง่เสรมิกำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เข้ำร่วมกำรจัด
ศึกษำทวิศึกษำ 

2.มีหลักสูตรวิชำชีพกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

งบประมาณตามโครงการ 20,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สถำนศึกษำ ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรูร้ำยวิชำที่จัดท ำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมุง่เน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ แล 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนทีห่ลำกหลำยมุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง ทุกรำยวิชำที่สอน  

2. ครูผู้สอนทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนทีห่ลำกหลำยมุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และบันทึกหลงัก 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน งำนสือ่กำรเรียนกำรสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานและการเรียนรู้ประสบการณ์จริงใน  
สถานประกอบการ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
 ผลการด าเนินงาน   
  ๑ ผู้เรียน ได้รบัควำมรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะที่ได้รบัจำกกำรฝึกงำน/กำรฝึกอำชีพ ภำยใต้
สถำนกำรณ์และสิง่แวดล้อมจรงิใน สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กบั ผู้เรียน สำมำรถ
น ำควำมรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบ อำชีพในลักษณะผู้ปฏิบตัิหรือประกอบอำชีพโดย อิสระได้สอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้  
 ๒ ครู ได้พัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมรู้ ทักษะ จนมีนกัเรียน นักศึกษำมีสมรรถนะตำม มำตรฐำนระดับ
รำยวิชำ และ ระดับหลักสูตร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๓ สถำนประกอบกำร มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดเตรียมบุคลำกร อำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ 
ทักษะมี สมรรถนะพรอ้มทีจ่ะปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร และพิจำรณำ รับนกัเรียน นักศึกษำคนน้ันได้หลัง
ส ำรจ็กำรศึกษำเข้ำท ำงำนตำมหน้ำที่ได้ทันที  
 ๔ สถำนศึกษำได้ส่งเสริมสนบัสนุนกำรผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนธุรกิจบริกำรที่มี ควำมรู้ ทักษะ มี
สมรรถนะ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. คัดเลือกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนใหส้ัมพันธ์กบัผูเ้รียนทุกสำขำวิชำ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัลักษณะของสถำนประกอบกำรทีจ่ะเข้ำร่วมจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝกึอบรมวิชำชีพ พ.ศ.2558 

2. จัดประชุมร่วมไตรภำคี (สถำนศึกษำ ผูป้กครอง และสถำนประกอบกำร) อย่ำงนอ้ยปีกำรศึกษำละ 
๒ ครั้ง  

๓. จัดท ำคู่มือกำรฝกึงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรูป้ระสบกำรณ์จรงิในสถำน ประกอบกำรให้ครบ
จ ำนวนของผูเ้รียนร้อยละ 900  

๔. ปฐมนิเทศผูเ้รียนทกุสำขำงำนก่อนกำรฝึกงำน/ฝกึอำชีพ และกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์จรงิในสถำน
ประกอบกำรทกุครั้ง  

๕. ครูนิเทศก์ท ำกำรนเิทศกำรฝึกงำน/ฝกึอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จรงิใน สถำนประกอบกำร
ผู้เรียนร่วมกบัสถำนประกอบกำร อย่ำงนอ้ยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  

6. ครูนิเทศก์ท ำกำรนเิทศกำรฝึกงำน/ฝกึอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จรงิใน สถำนประกอบกำร
ผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดภำค เรียน  

๗. สัมมนำระหว่ำงกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำน ประกอบกำร ของ
ผู้เรียนทุกสำขำวิชำ โดยเชิญ สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ อย่ำงนอ้ย ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

เชิงคุณภาพ 
1. สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัลักษณะของสถำนประกอบกำรทีจ่ะเข้ำร่วมจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝกึอบรมวิชำชีพ พ.ศ.2558 

2. คู่มือกำรฝึกงำนมีคุณภำพไม่น้อยกว่ำระดับด ี
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  51,920 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 51,920 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทวิภำคี
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โครงการ การขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับครูวิชาชีพ  

 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
 ผลการด าเนินงาน   
  ๑. สถำนศึกษำ ได้สื่อกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมุง่เน้น สมรรถนะ
อำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ เศรษฐกจิ
พอเพียง เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และ มำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒. ครู ได้ประยุกต์ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนไปจัดกำรเรียนกำรสอน ให้นกัเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ 
ทักษะมสีมรรถนะตรงมำตรฐำนระดบัรำยวิชำ และระดับหลักสูตร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

ครูผูส้อน ผ่ำนกำรฝกึอบรม ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. พัฒนำครผูู้สอนให้สำมำรถใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ได้  
๒. มีสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ อย่ำงน้อยแผนกวิชำละ ๒ วิชำ 

งบประมาณตามโครงการ 9,650   บำท  งบประมาณใชจ้่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
 ผลการด าเนินงาน   
  1. ได้เครื่องมอืที่ช่วยให้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูม้ีประสทิธิภำพ  
 2. เกิดกำรร่วมมือ รวมพลงัของทุกฝ่ำยในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนสู่คุณภำพของผู้เรียน  
 3. เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพครูด้วยกำรพฒันำผูเ้รียน   
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคน เข้ำร่วมโครงกำร  
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทกัษะใน กระบวนกำรชุมชนกำร

เรียนรู้วิชำชีพ  
3. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคน มีกำรพฒันำวิชำชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคนได้รับกำรสง่เสรมิและพฒันำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมปีระสิทธิภำพและเน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนกำรเรียนรูท้ำงวิชำชีพ”  

2. นักเรียน นักศึกษำ ทุกคนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะกระบวนกำร และเจตคติที่ดี ต่อกำร เรียนรู้
จำกกำรครูมืออำชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง วิชำชีพ” 

 
งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป…ี…………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตร
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


