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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สถาบัน     
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2  จัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แผนยุทธศาสตร์สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  พ.ศ. 2561 - 2563 และนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 2 ก าหนดให้สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง   
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดโครงสร้าง การวางแผน  และ  
การด าเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  และส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อ 22 (3) ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีกระบวนการจัดท าแผน ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 โดยบูรณาการนโยบายเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พ.ศ. 2559 (4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้)  มีระบบกลไกสู่การขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และน าผลที่ได้จากการรายงานไปพัฒนา ปรับปรุง มุ่งสู่
คุณภาพตามกระบวนการ  P-D-C-A 

บัดนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ผ่านการ 
พิจารณา  และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนตามแผนงาน  
โครงการ  และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ       
จัดอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  
สืบต่อไป 
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 2.3 กลยุทธ์และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 12 
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ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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ส่วนที่  1   
บทน า 

1.1 นโยบายนายกรัฐมนตรี 
การขับเคลื่อนการท างานขององค์กรหลัก  และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     

ที่สอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ดังนี้ 
 1) ท าให้เร็ว  มีผลสัมฤทธิ์ให้มากท่ีสุด 
 2) ประชาชน  สังคมพึงพอใจ  ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
 3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
 4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
 5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ช่วยแก้ไข
ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 
 6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
 7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
 8) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
 10) เรียนไม่ใช่สอบเพื่อสอบ  แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
  

1.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ได้มอบนโยบาย
และจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความมั่นคง  
แนวทางหลัก   
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส 
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์
และสถาบันพระกษัตริย์  

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
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1.2 การบริหารจัดการ  
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
กา รอาชี ว ศึ กษ า  โ ดยจั ดท า  Echo English Vocational ซึ่ ง เ ป็ น  Application 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย   

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560  จะด าเนินการ
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน  

2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี สมรรถนะ
ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ   

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แนวทางหลัก  
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  

(เด็กอายุ 3–5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหาร  เพ่ือ
ประกันคุณภาพให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  

2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน

และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการ
ลูกเสือ-เนตรนารี  รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน   

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  ICT 

และDesign and Technology  โดยวิชา ICT และDesign and Technology เป็น
การสนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟัง  และการปรับปรุงห้องสมุด  

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็น
กิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการ รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM 
Education  

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

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมินส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด า เนินการในรูปคณะท างาน
ออกข้อสอบ  

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2.1 การสรรหาครู   

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ
สรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการ
พัฒนา)  

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู

อยู่ในห้องเรียน  
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3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย ระบบ TPEP Online 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind 
คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ 
และคัดกรองเด็กที่มคีวามจ าเป็น และต้องการเป็นพิเศษ 

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ     
เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  อย่างสร้างสรรค์     
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ      
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชน  ร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ  

สิ่งแวดล้อม 
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ  

จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้  
6.1.1 กฎหมายหลัก  

1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
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6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
1) พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา  
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน   
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต  
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู    

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค  และส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  

 

1.3 นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
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มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่าง 
มีคุณภาพ” 

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

มาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

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

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น   
มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
มิติที่  4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือใน             

และต่างประเทศ” 
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เ พ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้ งใน              

และต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู

พัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 

1.4 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (พ.ศ. 2557-2561) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มุ่งเน้น บูรณาการการ

อาชีวศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ประชาชนมีการด า รงชีวิตที่ดี และมีความสุข      
โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาระบบเครือข่าย   

ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบบริหารความรู้ ถ่ายทอด และการน าไปใช้ ประโยชน์ (พัฒนางาน  

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

Excellence)   
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 9: พัฒนาระบบติดตามประเมินผลใช้ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลความส าเร็จของโครงการการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ   
กลยุทธ์ที่ 10: ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award : PMQA)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
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กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาหลักสูตรทุกระดับรวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้อง กับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)   

กลยุทธ์ที่ 2: จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
 
กลยุทธ์ที่ 3: จัดท ากรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  ให้มีการจัดการ

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

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งใน

และต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาทักษะวิชาชีพและบริการสังคม  
กลยุทธ์ที่ 9: แสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 10: จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ผู้น า   
แห่งการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         

กับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และส่งเสริมการเรียนรู้จาก

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

และเอกชนทั้ งในและต่างประเทศ จัดตั้ งศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจ และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่  

กลยุทธ์ที่  4: พัฒนาระบบการเทียบโอนการศึ กษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย              
และประสบการณ์จากการท างาน  เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

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

2.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
ปรัชญา 

“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 
วิสัยทัศน์ 

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้น าจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อัตลักษณ์  

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เอกลักษณ์  

“วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑ์ดี  เป็นที่ยอมรับ” 
พันธกิจ 

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

วัฒนธรรมองค์กร 
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย” 

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

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 
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ตราประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

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

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

การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการบัญชี 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับการ

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

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

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

พ.ศ.2558 - ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 - ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน ค่ายย่อยที่ 5 ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
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 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงานเชียงราย (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 ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประกวด
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    

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

 - นักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ที่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน 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 ชื่อผลงาน น้ ามันอโรม่าเนาวกรรณิการ์  
และรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน คุกกี้ธัญพืช  ประเภทการน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2559    

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

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน  ระดับ
มัธยมศึกษา  ครั้งที่ 10  โดยส านักงานตัวแทนฮ่ันปั้นประจ าประเทศไทยร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
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และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดไซน่าเวิลด์ ดีไซร์ คอนเทสต์ 2017 (China 

World Fashion Design Contest 2017) หัวข้อ “ชุดแต่งงานร่วมสมัย” 
 - ได้เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปี

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

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

 - รางวัลชนะเลิศ จากโครงการมิตรแท้โชห่วยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกฯ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐   
 
2.3 กลยุทธ์และมาตรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

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 
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กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองในการพัฒนาประเทศรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่น และ
ประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรการที่ 1 สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ/ลดปัญหาการออกกลางคัน/เพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียน 

 มาตรการที่ 2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่าย ICT ประกอบ ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยใช้เครือข่าย ICT 
 มาตรการที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร โดยใช้เครือข่าย ICT 
 มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

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

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
 เป้าประสงค์ : สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
และบุคลากร 
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรการที่ 2 เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน และนอกประเทศ 
  
2.4  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2484 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีเชียงราย 
พ.ศ. 2495 สังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2515 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พ.ศ. 2520 สังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2523 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ แต่ใช้ชื่อเดิมว่า “วิทยาลัย

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

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

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

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

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

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

และเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารและ

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

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอน  3 หลักสูตร ดังนี้ 

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

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

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

เนื้อที่ของสถานศึกษา 
แปลงที่ 1 : เนื้อที่ 4 ไร่1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่ของ

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

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

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

รายละเอียดประกอบแผนผังบ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1) บ้านพักผู้บริหารวิทยาลัย   2) บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น 
3) บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 5 ยูนิต  4) บ้านพักครูแบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต  
5) โรงเก็บของ     6) โรงรถ 
7) ศาลพระภูม ิ     8) ศาลา 
 

5 

1 2 

4 3 

6 6 

8 

7 

ทางเขา้-ออก 

http://www.cvc.ac.th/
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แปลงที่ 2 : เนื้อที่ 8 ไร่  2 งาน  6.3 ตารางวา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   ตั้งอยู่ที่ถนนธนาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 
  ทิศเหนือ          ติด   ถนนอุตรกิจ 
  ทิศใต้             ติด   ถนนธนาลัย 
  ทิศตะวันออก    ติด   ที่เอกชน 
  ทิศตะวันตก      ติด   ที่เอกชน 
 
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 8 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 146  ห้อง ได้แก่ 
 1. อาคารเรียนและส านักงาน    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง 

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

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

 

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

 
 
 

คณะกรรมการ
วิทยาลัย

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้างานบุคลากร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้างานบัญชี

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้างานอาคาร

สถานที่

นางนันทภรณ์  บุญอิ่ม  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมชัย    ภู่จีนาพันธ์  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายศรากร  บุญปถัมภ์       
รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
แผนงาน และความ

ร่วมมือ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         
หัวหน้างานวางแผน                
และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

นายสวัสดิ์  จอมพูน           
หัวหน้างานความ

ร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นางยุวดี   วงค์กาปิน
หัวหน้างานประกัน

คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล

หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ

ประกอบธุรกิจ

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์       
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

นางฤทัยชนก  นาคะ

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

นางกุลวรรณ์   รื่นรวย

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้าแผนกวิชาผ้า               
และเครื่องแต่งกาย

นางสาคร  วรรณสุข

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร         
และโภชนาการ

นางสาวกรองแก้ว  ชิดไธสง

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางสุวนา  เช่ียววานิช

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางพจนา   นพรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการ       
โลจิสติกส์

นางสุวารี   แปงณีวงค์

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกมล    สาริกานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตร
ศิลป์และจิตรกรรม

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้าแผนกวิชาการ
ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
ศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท

หัวหน้าแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการ

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล

หัวหน้างานวัดผล

และประเมินผล

นางนัยรัตน์  กล้าวิเศษ

หัวหน้างานวิทยาบริหาร          
และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
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2.6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.6.1 อัตราก าลัง ปี 2561ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560  (ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) 
 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีบุคลากรทั้งสิ้น  156  คน 
  ก. ข้าราชการ  63  คน 
   1. ผู้บริหาร  3 คน 
   2. ข้าราชการครู  60 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข.ลูกจ้างประจ า  6  คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   -  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  6  คน 
  ค. พนักงานราชการ 6 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน  6 คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว 81 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน  36  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน 45  คน 
  จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน 
  ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ - คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 
   1. ข้าราชการ  - คน 
   2. ลูกจ้างประจ า  - คน 

2.6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6   15คน 
  - ปวช./ม.6     3  คน 
  - ปวส./อนุปริญญาตรี  12คน 
  - ปริญญาตรี   82  คน 
  - ปริญญาโท   41  คน 
  - ปริญญาเอก    3  คน 
    รวม  156 คน 

2.6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร  75  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  49  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 32  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   -   คน 
    รวม  156  คน 
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2.6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

1) ข้าราชการรวม  3 คน (ผู้บริหาร) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 

1. นายปริวิชญ ์ ไชยประเสริฐ บธม.  

(การจัดการ
ทั่วไป) 

 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

2. นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ) 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษาและฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

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

ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 
2) ข้าราชการ รวม 60 คน (ข้าราชการครู) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

ประเภทวิชาพื้นฐาน (สามัญสัมพันธ์) 

1. นายสวัสดิ ์ จอมพูน MED. (TEFL) ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานความร่วมมือ  
และเจ้าหน้าที่งานวิทย
บริการและห้องสมุด 

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

3. นางศศิวิมล สรรพศรี ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

4. นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ ศศ.บ. (สังคมศึกษา) สังคม - หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

5. นางเณรี ช่างหล่อ ค.บ.(สังคมศึกษา) สังคม - หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์  

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

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

สังคม - เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

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

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

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

ภาษาไทย หัวหน้างานวิทยบริการปละ
ห้องสมุด  และผู้ช่วยหัวหน้า
งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

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

สังคม เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

10. นายเพทาย บ ารุงจิตต์ บธ.ม. (การจัดการโล
จิสติกส์) 

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานปกครอง  และ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

11. นางชลธิชา ชลประทาน ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

12. นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว วท.บ. (การฝึกและ
การจัดการกีฬา) 

พลศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา, 
เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
และเจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

13. นางสมศรี แสงศรีจันทร์  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานความ
ร่วมมือ 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

14. นายศุภกฤต กันทา คม. (บริหาร
การศึกษา) 

ภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

ประเภทวิชาคหกรรม 

15. นางกุลวรรณ์ รื่นรวย คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์)  

คหกรรมเพ่ือ
การโรงแรม 

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 

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

อาหารและ
โภชนาการ 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

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

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

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

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

 

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

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

- หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

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

คหกรรมเพ่ือ
การโรงแรม 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน 

21. นางสาวปนัดดา พ่ึงศิลป์ วท.ม. (วิทยศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา
อาหารโภชนา
ศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหารและโภชนาการ , 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  และ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

22. นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ ศษ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

23. นายกมล สาริกานนท์ คษ.บ. (ศิลปกรรม)  วิจิตร์ศิลป์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  
และหัวหน้างานอาคาร
สถานที ่  

24. นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า วท.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเซรา
มิก) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

25. นายอุดม ผาค าสระศรี ศษ.บ.
(ศิลปหัตถกรรม)  

การออกแบบ หัวหน้าแผนกวิชาการ
ออกแบบ  และหัวหน้างาน
พัสดุ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

26. นางฐาปนี กูลพิมาย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 

27. นางสุวนา เชี่ยววานิช บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การตลาด หัวหน้าแผผนกวิชาการ
ตลาด  และแผนกวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 

28. นางเจษฎา วงศ์ใหญ่ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การเลขานุการ หัวน้างานครูที่ปรึกษา 

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

การบัญชี หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

30. นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)  
และบช.ม. (บัญชี
มหาบัณฑิต) 

การบัญชี หัวหน้าภาควิชาการบัญชี  
และเจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

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

การบัญชี หัวหน้างานการเงิน 

32. นางสาวกรองแก้ว ชิดไธสง บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  
และเจ้าหน้าที่งานปกครอง 

33. นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) การเลขานุการ หัวหน้าแผนกวิชาการ
เลขานุการ 

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

การเลขานุการ หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 

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

การตลาด เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

36. นางพจนา นพรัตน์ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) โลจิสติกส์ - หัวหน้าแผนกวิชาโลจิ
สติกส์   

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

37. นางสุวารี แปงณีวงค์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต)   

และ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

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

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์   

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   



  ส่วนที ่2  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        26 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

39. นางสาวสุปรียา สันอุดร บธ.บ. (การ
เลขานุการ) 

การเลขานุการ หัวหน้างานบุคลากร 

40. นางสาวนุชจร ี แก้วเพียร ค.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

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

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

42. นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา บธ.ม. (การจัดการโล
จิสติกส์และซัพพลาย
เชน) 

การตลาด - ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

43. นางเยาวเรศ เวียงค า บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

44. นางยุวดี วงค์กาปิน  ปร.ด. (บริหาร
อาชีวศึกษาและ
เทคนิคศึกษา) 

การบัญชี - หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

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

46. นางสาวนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง บธ.บ. (การ
เลขานุการ) 

การเลขานุการ หัวหน้างานทะเบียน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

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

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

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

การบัญชี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

49. นางอุไรวรรณ ค าดี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  การตลาด - ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์  

- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่
ปรึกษา 

- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

50. นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

51. นางสาวปิยมาส แก้วอินตา บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการ
เรียนการสอน  และ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

52. นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ศศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้าภาควิชาการ
ท่องเที่ยว 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

53. นายพีระพงษ์ ดวงสนิท ศศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว หัวหน้าแผนกวิขาการ
ท่องเที่ยว 

54. นางพิมพ์ณดา นนประสาท วท.ม. (โภชนา
ศาสตร์ศึกษา) 

การโรงแรมและ
บริการ 

หัวหน้าแผนกวิชาการ
โรงแรม 

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

การท่องเที่ยว  

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

การโรงแรม - หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

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

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 

- เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

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

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

59. นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

60. นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา คศ.บ. (การโรงแรม
และภัตราคาร) 

การโรงแรมและ
บริการ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3) พนักงานราชการ รวม 6 คน (ท าหน้าที่สอน) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

1. นางมทนพร อินต๊ะแก้ว ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

2. นายเตชะตาธรรม เตชะตามี ศศ.บ. (การ
จัดการ
ทั่วไป) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

3. นายกุลธวัช แสนค าปิง ศษ.บ. 
(คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหา
งาน 

4. นายจิรวัฒน ์ วงกา ศศ.บ. (ศิลป
ศาสตร์
บัณฑิต) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

5. นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ์ บธ.บ. (การ
โรงแรม) 

การโรงแรม เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

6. นางอารีรัตน์ ไชยกิติ คบ.  

(คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ
ประเมินผล 

- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

 
4) ลูกจ้างประจ า รวม 6 คน (ท าหน้าที่นักการภารโรง) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าทีง่าน 

1.  นายจรัญ สมุดความ ประถมศึกษา นักการภารโรง 

2.  นายสรวย เทพศิริ ประถมศึกษา นักการภารโรง 

3.  นายสันทัด แสนมงคล วท.บ. (วิทย
ศาสตร์
บัณฑิต) 

พนักงานขับรถ 

4.  นายพงศธร ศักดีชน ปริญญาตรี พนักงานขับรถ 

5.  นางอ าไพ แสงใส ประถมศึกษา นักการภารโรง 

6.  นางจรูญ แสนมงคล ประถมศึกษา นักการภารโรง 
 

5) ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 36 คน (ท าหน้าที่สอน) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

2. นางสาวอังศุพิชญ์ ภักด ี วท.บ. (วิทย
ศาสตร์
ประยุกต์) 

วิทยาศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งาน
สวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

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

นักเรียนนักศึกษา   

4. นางสาววฏาการ อินทรทิพย์ ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   

5. นางสาวมทินา สว่างชัยสกุล ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   

6. นางสาวสุดารัตน์    ประชานุเคราะห์ วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร์  

7. นายบดินทร์          ยอดประดิษฐ์ วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์
บัณฑิต) 

อาหารและโภชนาการ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

8. นายอนุพล บุญศรี คศ.บ.  

(คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานสื่อการ
เรียนการสอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

9. นางสาวสุชาดา เชื้อสะอาด วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

10. นางนันทวัน คล้ายทอง คศ.บ.  

(อาหารและ
โภชนาการ) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งาน
สวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา   

11. นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน ค.บ.  

(คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

12. นางสาวยุวลี       ดวงพุทธพรกุล คศ.บ. 
(เทคโนโลยี
เสื้อผ้าและ
แพตเทริน) 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานครูที่
ปรึกษา 

13. นางสาวคฑามาศ   เข้าเมือง ค.บ.  

(คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

14. นางสาวรุ่งอรุณ ผัดผ่อง ค.บ.  

(คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและโภชนาการ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

15. นายกฤษฎา มาตัน คศ.บ.  

(คหกรรม
ศาสตร์) 

คหกรรมเพ่ือการ
โรงแรม 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- เจ้าหน้าที่งานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน 

16. นางอรพิน สืบทิม คษ.บ. 
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

17. นายพงษ์พิสิฐ      ขันจันทร์แสง คษ.บ. 
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

18. นายสุรชิต ทะยะธง คษ.บ. 
(ศิลปกรรม) 

วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

19. นางศศิญา เจริญสุข คษ.บ. 
(ศิลปกรรม) 

การออกแบบ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   

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

เทคโนโลยีศิลปกรรม - เจ้าหน้าที่งานสื่อการ
เรียนการสอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

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

เทคโนโลยีศิลปกรรม - เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

22. นายเกียรติพิพัฒน์   มามูล ศศ.บ. 
(กราฟิกดีไซน์) 

เทคโนโลยีศิลปกรรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหา
งาน 

23. นางสาวสุนิสา รัตนประยูร บช.ม. บัญชี
มหาบัณฑิต) 

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

- งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน  

24. นางสาวเปมิกา เทพวงค์ บช.บ. (การ
บัญชี)  

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

25. นางสาวบุษปรัชต์   บุญธรรม บช.บ. (การ
บัญชี) 

การบัญชี เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

26. นางดาวรุ่ง เดชบุญ ศ.บ. (การ
บริหาร
การศึกษา) 

การตลาด เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

27. นางสาวรัตนา บุญเลิศ ศษ.ม. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

การตลาด เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

28. นางสาวศิริพันธ์ วงค์ค าลือ บธ.บ. 
(การตลาด) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

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

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

30. นางสาวดวงกมล   ท้าวอินทร์ต๊ะ บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศ
ทาง
คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา   

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

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

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

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหา
งาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ 

33. นายพัทธพงศ์ พรมชัย วศ.บ. 
(วิศวกรรม
อุตสาหกรรม) 

โลจิสติกส์ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
- เจ้าหน้าที่งาน

อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

34. นางสาวอุมาพร ราชคม ศศ.บ. (การ
จัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม) 

การโรงแรม เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

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

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

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

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

- เจ้าหน้าที่งาน
สวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

5) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 32 คน (ท าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าทีง่าน 

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

งานพัสดุ 

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

งานการเงิน 

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

งานบุคลากร 

4. นางจิราพร ฉุยฉาย บธ.บ. (การบัญชี) งานพัสดุ 

5. นางสาวชยุดา         กันทะบัวตอง บธ.บ. (การ
จัดการทั่วไป) 

งานกิจกรรม, งานสวัสดิการ 

6. นางกฤตยาภรณ์ หนสมสุข บธ.บ. (การตลาด) งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

7. นางสาวชบา เวียงสมุทร ปวส. (การบัญชี) งานแนะแนวฯ, งานครูที่ปรึกษา 

8. นางกัลยาณี ศักดีชน อนุปริญญา (การ
จัดการทั่วไป) 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

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

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

10. นายกฤษฎา ปวงอินชัย ปวส. (ถ่ายภาพ
โฆษณาและ
วิดีทัศน์) 

งานสื่อการเรียนการสอน 

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

งานวิทบริการและห้องสมุด 

12. นางสาวณัฐนันท์ อุ่นเป็ง บธ.บ. (การบัญชี) งานความร่วมมือ 

13. นางสาวทัศนีย์ สมุดความ บธ.บ. (การบัญชี) งานสารบรรณ 

14. นางสาวอุไร ปานเปีย ปวส. (อาหาร
และโภชนการ) 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

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

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าทีง่าน 

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

งานศูนย์ข้อมูล 

17. นายผดุงศักดิ์ แสนใหม่ ปวส. 
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

งานศูนย์ข้อมูล 

18. นางสาวณัฐกาญจน์ หมื่นตื้อ บธ.บ. 
(การตลาด) 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

19. นางสาวอรอุมา กุนาม ปวส. (การบัญชี) งานทะเบียน 

20. นางสาวปราณี ปิงยอง บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

งานวิทบริการและห้องสมุด 

21. นางสาวจันทร์จิรา พร้อมสุข ปวส. (การบัญชี) งานวางแผนและงบประมาณ 

22. นางสาวสวย สิงห์ค า บช.บ. (การบัญชี) งานบัญชี 

23. นางสาวนันทการ์ แก้วกันทะ ปวส. (การ
โรงแรม) 

งานโรงแรม 

24. นางสาวสุริยุ เงี่ยงจาย ปวส. (การ
โรงแรม) 

งานโรงแรม 

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

งานวิทบริการและห้องสมุด 

26. นางสาวศิรินญาภรณ์   รองใจค า ปวส. (การ
เลขานุการ) 

งานทะเบียน 

27. นางสาวเบญจมาศ กันธิพรรณ์ ปวส. (การบัญชี) งานพัสดุ 

28. นางสาวละอองดาว ทองดี วท.ม. 
(เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ) 

งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าทีง่าน 

29. นายปิยวัฒน์ ศรีสุวรรณ ปวส. (การ
เลขานุการ) 

งานเอกสารการพิมพ์ 

30. นางสาวสุภารัตน์ แผงงาม ปวส. (การบัญชี) งานประชาสัมพันธ์ 

31. นางสาวติยารัตน์ อดทน บช.บ. (การบัญชี) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

32. นางพัชนี เกี๋ยงแก้ว คบ.  

(การประถมศึกษา) 

งานพัสดุ 

 
2.6.4.6 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 13 คน (ท าหน้าที่คนงาน ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าทีง่าน 

1. นางแสงค า นางแล ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

2. นางบัวผัด กองมา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

3. นางเกษร ท้าวแก่นจันทร์ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

4. นายวิกรม จิตตธร ปวช. พนักงานขับรถ 

5. นายประเสริฐ ค าอินต๊ะ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

6. นายฉัตรชัย จินะราช ปวช. งานอาคารสถานที่ 

7. นายอรรถสิทธิ์ ใจวงค์ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

8. นายเฉลิมพล อาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น ยาม 

9. นายอธิบดี จุลประเสริฐ ปวช. ยาม 

10. นายมานพ ใจคง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

11. นายชาตรี สารสุวรรณ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

12. นางสาวกางเขน บุญเป็ง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 

13. นางนวลเพ็ญ กองมา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 



  ส่วนที ่2  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        40 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2.7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2/2560  (ปีปัจจุบัน) 

 
ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2.7.2 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ส่วนที่ 3  
 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่านเงินงบประมาณ 

 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.4 ปฏิทินการปฏิบัติการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
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3.5. รายละเอียดโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพ 
 ผู้ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้า ตลอดจนผลงาน
ต่างๆ ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเป็นแบบต่อเนื่องทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกิดประโยชน์ต่อระบบบริหารงาน บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายนอก 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

4.1 จ านวนการจัดรายการเสียงตามสาย มากกว่า160 ครั้ง/ปี 
4.2 จ านวนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 36 ฉบับ/ปี 
4.3 จ านวนวารสารประชาสัมพันธ์ “ชมพูพันธ์ทิพย์” 1 ฉบับ/ปี 
4.4 จ านวนจุลสารประชาสัมพันธ์แนะน าวิทยาลัย 5,000 แผ่น 
4.5 จ านวน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 200 ครั้ง/ปี 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

ทั้งในและนอกวิทยาลัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
ทั้งในและนอกวิทยาลัย 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนการจัดรายการเสียงตามสาย  

2. จ านวนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
3. จ านวนวารสารประชาสัมพันธ์  “ชมพูพันธ์ทิพย์” 
4. จ านวนจุลสารประชาสัมพันธ์แนะน าวิทยาลัย  
5. จ านวน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

มากกว่า160 ครั้ง/ปี 
36 ฉบับ/ปี 
1 ฉบับ/ปี 
5,000 แผ่น 
200 ครั้ง/ปี 

เชิงคุณภาพ การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้งในและนอกวิทยาลัย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. วารสารประชาสัมพันธ์ “ชมพูพันธ์ทิพย์” 1 ฉบับ/ปี  

    (3,500 ฉบับ เล่มละ 50 บาท) 
4. จุลสารประชาสัมพันธ์แนะน าวิทยาลัย 5,000 แผ่น 
5. จ านวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชนผู้ปกครอง   
    และหน่วยงานอื่นๆ ภาคเรียนละ 100 แห่ง 
6. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 30 แผ่น/ปี 
7. สรุปกิจกรรม จัดนิทรรศการหน้าอาคาร 6  60 แผ่น/ปี 

175,000 บาท 
 

50,000 บาท 
10,000 บาท  

 
20,000 บาท 
12,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 267,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม  
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้าตลอดจนผลงาน   
ต่าง ๆ  ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย ได้รับทราบ 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน การเผยแพร่ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการบริหารงานบุคลากร นักเรียนนักศึ กษา 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย 
4. ผลผลิตโครงการ   (Output) 
 เครื่องถ่ายวิดีโอ จ านวน 1 ตัว 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและมีประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เครื่องถ่ายวิดีโอ จ านวน 1 เครื่อง 15,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบสอบถาม 10.1 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในวิทยาลัย 

ผู้ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในวิทยาลัย นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่ ข้อมูล 
ข่าวสาร และประกาศต่างๆ เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัย ได้รับทราบอย่าง
รวดเร็วเข้าใจตรงกัน แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในวิ ทยาลัย ไม่มี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ บางอาคารได้ยินบางอาคารไม่ได้ยิน ฟังไม่ชัด ซึ่งเกิดจากครุภัณฑ์ที่ใช้มานานช ารุด ขาด
การดูแล ดังนั้นเห็นควรปรับปรุงพัฒนาระบบเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร โดยระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น ทั่วถึงทุกอาคารภายในวิทยาลัย 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

ระบบการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายในวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายภายในวิทยาลัย ได้รวดเร็วตรงกัน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายภายในวิทยาลัย ได้รวดเร็ว ตรงกัน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดท าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบเสียงตามสาย

ภายในวิทยาลัย 
 

เชิงคุณภาพ ระบบการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายมีประสิทธิภาพ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  100,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 111,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน 

ผู้ประสานงาน งานทะเบียน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

เนื่องจากงานทะเบียนต้องมีการจัดท าระเบียบแสดงผลการเรียนแต่ละปีในปริมาณที่มากท าให้เอกสาร
ที่จัดท าขึ้นเกิดการช ารุดอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการสืบค้น การเก็บรักษาที่ไม่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและให้การจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเข้าระบบสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาโดยการ
เคลือบพลาสติกเพ่ือให้เกิดความคงทนง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
3.2 เพ่ือป้องกันการช ารุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการสืบค้นและเก็บรักษา 
3.3 เพ่ือที่จะสามารถจัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือที่สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 4.1 จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกที่เพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้องเก็บรักษา 

4.2 แฟ้มมีความเพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 

5.2 ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบสารสนเทศ 
5.3 สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกที่เพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้องเก็บรักษา และแฟ้มมีความ
เพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

.8 1 ระเบียบแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
8.2 การจัดเก็บตามระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหมวดหมู่ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกท่ีเพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้อง
เก็บรักษา 
2. แฟ้มมีความเพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 

 

เชิงคุณภาพ 1. เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่
เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 
2. ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบ
สารสนเทศ 
3. สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ค่าแผ่นเคลือบ ขนาด A4 125 cm. 

2.แฟ้ม ความสูง 4 นิ้ว  ขนาด F4 
20,000 บาท 
 6,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 26,111 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

1.10ปริมาณการจัดเก็บระเบียบแสดงผลการเรียนตามขั้นตอนตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
10.2จากการสังเกตและรายงานสรุป 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน งานทะเบียน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน ย่อมมีความรักความผูกพันต่อครูและ
สถานศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน 
นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุตร
หลานที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนจึงได้จัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจความรักความผูกพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง 
3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร 
4.2 เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนให้ผ่านเกณฑ์

ตามท่ีก าหนด 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 ครู นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันธ์อันดีต่อสถานศึกษา 
5.2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจต่อบุตรหลาน 
5.3 นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 2560 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5.1 ครู นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันธ์อันดีต่อสถานศึกษา 
5.2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจต่อบุตรหลาน 
5.3 นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร 
2. เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา มีความ
กระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพัน
ต่อสถานที่ศึกษา 
2. สร้างก าลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นแรงผลักดันในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 

2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ  
170,000 บาท 

 80,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 251,100 บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ใช้แบบสอบถาม 
10.2 สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 

ผู้ประสานงาน งานทะเบียน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยงานทะเบียนมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารเป็นจ านวนมาก ทั้งส่วนของประวัติ
นักเรียน นักศึกษา เอกสารใบ รบ. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดพัฒนาในด้านการจัดเก็บข้อมูล งาน
ทะเบียนจึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารให้เกิดความเป็นระเบียบและสามารถค้นหาง่ายเมื่อ
ต้องการใช้งานนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในห้องท างานได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.2 ลดขั้นตอนในการสืบค้นและสืบค้นได้รวดเร็วขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 มีการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
4.2 สร้างการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
5.2 สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

6. กลุ่มเป้าหมาย : การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารข้อมูล 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

2. สร้างการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง 

 

เชิงคุณภาพ 1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
2. สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 

2. โทรศัพท์ส านักงานไร้สาย   
40,000 บาท 
 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 45,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล : ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารข้อมูล 
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โครงการที่ 7 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน 

ผู้ประสานงาน งานทะเบียน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยงานทะเบียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา 
การจัดท าหรือจัดเก็บเอกสารจึงมีจ านวนมากเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้ านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การ
บ ารุงรักษาคลอดถึงการท าลาย ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพพร้อมก้าวไปกับพัฒนาด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานทะเบียนให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 
3.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3.3 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีพร้อมปฏิบัติงาน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วย 
4.2 มีการจัดเก็บและท าลายอย่างเป็นระบบ 
4.3 ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน 
5.2 เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : งานทะเบียนมีครุภัณฑ์ส านักงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการ 
 8.2 ได้อุปกรณ์ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3 ใช้วัสดุส านักงานอย่างคุ้มค่า 
8.4 ใช้โน๊ตบุ๊คเพ่ือเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในระบบและสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วย 
2.มีการจัดเก็บและท าลายอย่างเป็นระบบ 
3.ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 

 

เชิงคุณภาพ 1.มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน 
2.เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้าน
ครุภัณฑ ์

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์  จ านวน 4 ตลับ ตลับละ 10,000 บาท 

2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพ่ืองานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  
40,000 บาท 
20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 61,111  บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  ใช้แบบสอบถาม 
 10.2 ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
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โครงการที่ 8 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร 

ผู้ประสานงาน งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้มีความรู้ ความสามารถในด้าน
วิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทั้งด้านหลักที่เป็นการเรียนการ
สอน และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้านอื่นๆ 

และพัฒนาสถานศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน 167 คน  ได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
วิชาการ/วิชาชีพอ่ืน ๆ  และพัฒนาสถานศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัย ให้ก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้ง 
ด้านการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการพัฒนาตนเองทั้ง
ในด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืนๆ และพัฒนาสถานศึกษา 

167 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัย  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. การอบรมครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

2. การฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. การอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

80,000 บาท 
เบิกจ่ายตามจริง 

40,000 บาท 
100,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 221,111 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 10. 2สังเกตการณ์ 
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โครงการที่ 9 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 

ผู้ประสานงาน งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน และเป็นการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษามีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
5.2 สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษามีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
 8.2สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษามี

ความก้าวหน้าทัดเทียมกัน 
167  คน 

เชิงคุณภาพ 1.บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาและก้าวหน้า 
2.จัดเก็บและจัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์  จ านวน 1 ชุด 

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 ตัว 
60,000 บาท 
  5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 65,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผล 
   10.2 สังเกตการณ ์
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โครงการที่ 11 
1. ชื่อโครงการ  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ผู้ประสานงาน งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ข้อที่ 5 ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และยุทธศาตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและปรับ
พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาด้วยระบบคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความสมานฉันท์ตามหลักวิถีชีวิตของประชาธิปไตย และได้มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สร้างจิตส านึกที่
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีส่วนท าให้สถานศึกษามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นพลังในการสืบทอดและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม  ประเทศชาติ  และพัฒนา
ในด้านความรู้  ทักษะ  และคุณธรรม  จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาถึงกระบวนการคุณธรรมน าความรู้สู่การบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้น าเอาคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการใน
สาขา / วิชาที่สอน 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้น าเอาคุณธรรมมาบูรณาการเข้ากับกระบวน   การจัดการเรียน 
การสอน  และการบริหารงานสถานศึกษา 

3.4 เพ่ือให้บุคลากร (ผู้สอน) สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้ช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการคุณธรรม จริยธรรมมาบูรณาการใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

5.2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน 167 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ธุรการที่เข้า
รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้เข้ารับการอบรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
167 คน 

เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรมมาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน
2. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกัน
ท านุบ ารุงศาสนา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย การอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 250,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 251,111 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผลการอบรม 
10.2  สังเกตการณ์ 
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โครงการที่ 11 
1. ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภาพประจ าปี 

ผู้ประสานงาน งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีจ านวน
บุคลากรทั้งสิ้น  167  คน  ซึ่งในการจัดระบบการท างานนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของแต่ละฝ่าย  แต่ละ
บุคคล  และสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร  คือสุขภาพ  และเพ่ือให้บุคลากรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในด้านสุขภาพของตนเองให้มีร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการ  
เป็นขวัญและก าลังใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสุขภาพร่างกาย       
และทราบถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167  คน  ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี   และสามารถดูแลสุขภาพ    
ร่างกายของตนเอง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน 167 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของ
ตนเองให้ห่างไกลโรคภัย 
9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
167 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย การตรวจสุขภาพประจ าปี ตามท่ีเบิกจ่ายจริง 

รวมทั้งสิ้น  
10. การติดตามและประเมินผล : แบบประเมินคุณภาพ / แบบสอบถาม / สรุปรายงานผล 
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โครงการที่ 12 
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และการศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความส าคัญของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ภายใน 6 ปี  นับตั้งแต่ พรบ.  ใช้บังคับให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอก  และในระบบมาตรฐาน 
คุณภาพ ISO  9002  ข้อ 4.18  มีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่าสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีและด ารงไว้ถึงขั้นตอน
การฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษา  ซึ่งอยู่ในรูปแบบการอบรม  สัมมนา  ให้ความรู้ในด้านการศึกษาดูงาน  
การฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยหรืออ่ืน ๆ 

และการศึกษาดูงานถือเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่บุคลากร เพ่ือสามารถน าเอา
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษาให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล  และทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่  และให้สอดคล้องกับ  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  รวมทั้งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่นั้น ๆ  ด้วย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าความรู้และประสบการณ์ ใหม่ที่ได้รับจากการ 
ดูงานมาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสถานศึกษา 

3.2 เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการอบรม สัมมนา โดยให้ความรู้
ในด้านการศึกษาดูงาน 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่นั้น ๆ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการพัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา 
4.2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน และเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตประจ า 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษาและ
ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การใช้ชีวิตประจ าวัน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน  167   คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / สถานที่อ่ืนๆ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ธุรการที่เข้า
ร่วมโครงการ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา 
2.บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้เรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่จากการศึกษาดูงาน และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิต
ประจ า  

จ านวน  167  คน   
 

จ านวน  167  คน   

เชิงคุณภาพ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน พัฒนาสถานศึกษา และได้รับประสบการณ์ใหม่จาก
การศึกษาดูงาน เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้ชีวิตประจ าวัน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. โ ค ร งก า รศึ ก ษ าดู ง าน สถา นศึ ก ษ าสั ง กั ด ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

800,000 บาท 
 

800,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบประเมินคุณภาพ  /แบบสอบถาม / สรุปรายงานผลและพัฒนา 
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โครงการที่ 13 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานสารบรรณ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล งานบริการงานทั่วไป (งานสารบรรณ) /ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยงานสารบรรณ มีภาระงานในเรื่องการบริการเกี่ยวกับหนังสือราชการ เริ่มตั้งแต่การรับการส่ง การ
จัดเก็บ จนกระทั่งถึงการท าลาย เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบและด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานทั้งสิ้น แต่ในขณะนี้พบว่า ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารงานมีใช้อยู่ บาง
รายการยังไม่เคยจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ บางรายการเสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การบริการงานหนังสือราชการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันการ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและหน่วยงาน จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์มาเพ่ือรองรับการบริการงานหนังสือ
ราชการดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับรับ-ส่ง หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร ส าหรับท าลายหนังสือราชการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดเก็บอีก 

และมีเนื้อท่ีส าหรับรองรับการจัดเก็บหนังสือในปัจจุบัน 
3.3 เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส าหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีกระแสไฟฟ้าดับ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ พิมพ์งานใช้ รับ-ส่ง หนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 มีเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับ ส าเนาหนังสือราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ และเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในงานสารบรรณ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีระบบการบริการ การจัดเก็บ หนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. เครื่องถ่ายเอกสาร 

1 ชุด 
1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับพิมพ์งานใช้ รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับส าเนาหนังสือราชการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  

2. เครื่องถ่ายเอกสาร 
50,000 บาท 

200,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 251,111 บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 14 
1. ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

ผู้ประสานงาน งานพัสดุ /ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้วิทยาลัยมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการประมาณ 90 เครื่อง 
ซึ่งส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัย เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและสนองนโยบาย
มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐให้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 โดยการก าหนดเวลาเปิด -ปิด
เครื่องปรับอากาศ และปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 25 องศาเซลเซียส รวมถึงการล้างเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และล้าง
เครื่องปรับอากาศ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
3.2 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
3.3 เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
เครื่องปรับอากาศจ านวน 100 เครื่องได้รับการบ ารุงรักษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง 

6. กลุ่มเป้าหมาย : เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ งานเครื่ องปรับอากาศ  และประหยัดพลั งงานไฟฟ้า อีกทั้ ง
เครื่องปรับอากาศมีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องปรับอากาศได้รับการบ ารุงรักษา 100 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดี

ทุกเครื่อง 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 51,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 15 
1. ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 

ผู้ประสานงาน  งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยอาคารเรียน 6 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,400 
ตารางเมตร และเป็นอาคารที่มีลิฟท์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม ส าหรับ 11 คน จ านวน 1 ตัว เพื่อรับ -
ส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาท่ีใช้งานในอาคารดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา ทั้ง
ในด้านปรับระดับชั้นให้ตรงตามต าแหน่งอยู่เสมอ ซึ่งท างานด้วยระบบ GPS-III จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบ
การท างานเบรค ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ระบบหยอดน้ ามันหรืออัดไขจารบี การท าความสะอาดห้องเครื่องลิฟท์ 
และเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟท์ 
3.2 เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 จ านวน 1 ตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
8.2 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
8.3 ลิฟท์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 1 ตัว 
เชิงคุณภาพ ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 68,480 บาท 
รวมทั้งสิ้น 68,481 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 16 
1. ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 

ผู้ประสานงาน งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหคุผล 

เนื่องด้วยอาคารเรียน 8 เป็นอาคารปฏิบัติการและหอพัก จ านวน 7 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 3 ,500 
ตารางเมตร เป็นอาคารที่มีลิฟท์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1 ,000 กิโลกรัม จ านวน 2 ตัว และมีลิฟท์ขนาดน้ าหนัก
บรรทุก 800 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว เพ่ือรับส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ใช้ในอาคาร
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบการท างานต่างๆ ของ
ลิฟท์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการดูแลรักษาลิฟท์ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟท์ 
3.2 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ลิฟท์ในอาคาร 8 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ลิฟท์ในอาคารเรียน 8 จ านวน 3 ตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
8.2 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
8.3 ลิฟท์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 3 ตัว 
เชิงคุณภาพ ลิฟท์ในอาคารเรียน 8 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 เฉพาะค่าแรงดูแลรักษา  120,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 121,111 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 17 
1. ชื่อโครงการ  การให้บริการห้องน้ า – ห้องส้วม 

ผู้ประสานงาน งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง และมีคนงาน แม่บ้าน จ านวน 9 คน 
นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 3,000 คน มีห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกหลัง จากจ านวนอาคาร คนงาน 
แม่บ้าน นักเรียน-นักศึกษาและปริมาณห้องน้ า-ห้องส้วม ท าให้วิทยาลัย ประสบปัญหาขาดการดูแลบ ารุงรักษา
ห้องน้ าไม่ทั่วถึงในการท าความสะอาด และเพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตลอดเวลา อีก
ทัง้อาคารเรียน 8 เป็นอาคารโรงแรม พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว และแขกที่จะมาใช้บริการ เป็นสิ่งส าคัญ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกอาคารเรียน 1-8 อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ห้องน้ า-ห้องส้วมอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ห้องน้ า-ห้องส้วม ได้รับการดูแล ท าความสะอาดพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
8.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 ได้รับการท าความสะอาด จ านวน 92 ห้อง 
เชิงคุณภาพ ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 มีความสะอาด และพร้อมใช้

งาน 
จ านวน 92 ห้อง 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย จ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วม ในอาคารเรียน 

1-8 จ านวน 92 ห้อง  เป็นเวลา 11 เดือน 
396,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 396,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 18 
1. ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

ผู้ประสานงาน งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยในวิทยาลัย มีอาคารเรียนและปฏิบัติการทั้งหมด 9 อาคาร และมีหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับจ่าย
กระแสไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด 4 ตัว แต่เนื่องด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าถูกใช้งานเป็นเวลานานและไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาที่ดี ส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบ ารุงรักษา
หม้อแปลงให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า 
3.2 เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

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

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

6. กลุ่มเป้าหมาย : หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 4 ตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
8.2 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
8.3 หม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  4 ตัว 
เชิงคุณภาพ หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

2.ซ่อมแซมอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
120,000 บาท 
120,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 241,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 19 
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงในวิทยาลัย 

ผู้ประสานงาน งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลัการและเหตุผล 

เนื่องด้วยล่อฟ้าแรงสูง หม้อแปลง จ านวน 4 เครื่อง ในวิทยาลัยถูกใช้งานเป็นเวลานานเริ่มเสื่อมสภาพ 
อาจส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เพ่ือความปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า 
3.2 เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ ในวิทยาลัย 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ล่อฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน  

สภาพดีตลอดเวลา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ล่อฟ้าแรงสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
8.2 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
8.3 สายไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไป
ยังอาคารเรียนต่างๆ ในวิทยาลัย  

จ านวน 8 ตัว 

เชิงคุณภาพ สายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ 
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงจากหม้อ

แปลงไฟฟ้าไปยัง อาคารเรียนต่างๆ จ านวน 8 ตัว  
ราคาตัวละ 3,000 บาท 

24,000 

รวมทั้งสิ้น 24,111 
10. การติดตามและประเมินผล : แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 21 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานพัสดุ 

ผู้ประสานงาน งานพัสดุ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยงานพัสดุ มีหน้าที่ในการจัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การ
ควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ และเก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ เพ่ือ ให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา จะต้องจัดหาครุภัณฑ์มาช่วยในการสนับสนุนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนางานพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการท างานให้มีความต่อเนื่องของงาน 
3.3 เพ่ือจัดเก็บเอกสารให้มีเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
มีเครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ และเครื่องส ารองไฟฟ้า 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 1.เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 เครื่อง 
3.เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 5 เครื่อง 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 งานพัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8.2 มีความต่อเนื่องของงาน 
8.3 การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.เครื่องส ารองไฟฟ้า 

2 เครื่อง 
2 เครื่อง 
5 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ มีครุภัณฑส านักงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง  

ราคาเครื่องละ 10,000 บาท 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 
3.เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 2,000 บาท 

20,000 บาท 
 

60,000 บาท 
 

10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 91,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 21 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2561 

ผู้ประสานงาน งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ในพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีอาคารเรียนจ านวน 9 หลัง  และอาคาร
อเนกประสงค์อีก 4 หลัง  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้รองรับการเรียน  การสอน  ของนักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 2,800 คน  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องคอยดูแลรักษาสภาพให้สามารถมช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน  ตลอด
ปีการศึกษา 2561 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือในการใช้ซ่อมแซมบ ารุงอาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีห้องเรียนเฉพาะทางตามาตรฐาน ของ สอศ.  และเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรับกับจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

มีครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 9 หลัง  และอาคารอเนกประสงค์อ่ืนๆ จ านวน 4 
หลัง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

รักษาคุณภาพของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : มีครุภัณฑ์เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 9 หลัง  และอาคารอเนกประสงค์อ่ืนๆ  4 หลัง 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน นักศึกษาทุกปะเภทวิชามีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการใช้งาน/

จ านวนนักเรียน นักศึกษา  
จ านวน 9 หลัง 
จ านวน 4 หลัง     

เชิงคุณภาพ อาคารสถานที่มีมาตรฐานอาชีวศึกษา  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ตู้เครื่องมือพร้อมชุดเครื่องมือช่าง จ านวน1ตู้ 79,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 79,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสรุปรายงานผลโครงการและการด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป 
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โครงการที่ 22 
1. ชื่อโครงการ พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ   

ผู้ประสานงาน งานวางแผนและงบประมาณ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  รวมทั้งตรวจสอบ และควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  โดยจะต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ 
ให้มีเป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลัง และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป   
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนางานวางแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการท างานให้มีความต่อเนื่องของงาน 
3.3 เพ่ือจัดเก็บเอกสารให้มีเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
1. เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
2. ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : งานวางแผนและงบประมาณ มีครุภัณฑ์ส านักงานสนับสนุนการท างาน  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 งานวางแผนและงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8.2 มีความต่อเนื่องของงาน 
8.3 การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน 
2. ตู้เก็บเอกสาร 

1 เครื่อง 
2 ตู้ 

เชิงคุณภาพ มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  

เครื่องละ 10,000 บาท 
2. ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้  ตู้ละ 5,000 บาท 

12,000 บาท 
 

10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 22,111 บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 23 
1. ชื่อโครงการ จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการอาชีวศึกษา และ หน่วยงานต่างๆ 

ผู้ประสานงาน งานความร่วมมือ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา นอกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจะเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว  การสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  และหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ด้านอาชีวศึกษา  เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษามีทักษะความรู้เพ่ิมมากขึ้น  มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการ 
ฝึกงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

3.2 เพ่ือร่วมกันจัดการด้านอาชีวศึกษา  ให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะฝีมือเพ่ิมมากข้ึน 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

มีสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมโครงการ  เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 5 แห่ง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ   
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ระดับคุณภาพด้านทักษะความรู้วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมโครงการ   เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 5 น้อย 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็งและพัฒนาระบบ

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ   

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ

หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดอาชีวศึกษา 
60,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 61,111 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
10.2 ประเมินจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     117 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     118 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 24 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 

ผู้ประสานงาน  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังให้สถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ี และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับต่อไป 

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน 
ออนไลน์ส าหรับบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยท าการพัฒนาโปรแกรมฯเพ่ือใช้เก็บข้อมูลของ
บุคลากรและของหน่วยงานภายในสถานศึกษา ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสะสม
ข้อมูลของของตนเองและของทุกหน่วยงานอย่างละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตัวบ่งชี้ และทุกมาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูล 
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานในทุก ๆ มิติ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้สามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติได้จริง ก็จะส่งผลให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่มาตรฐาน และ
เป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ ต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ข้อมูล สารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีวามสมบูรณ์ ครบถ้วนเพียงพอถูกต้อง การ
เก็บข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความปลอดภัย สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา ผ่านทางระบบ
อินทราเน็ต และหรือระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สามารถเปิดดูคัดลอก หรือพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์
ได้อย่างสะดวก สามารถให้บริการแก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

 4.1 พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ของบุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาจ านวน 
โปรแกรม อย่างน้อย 1 ครั้งในปีการศึกษา 

4.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้งในปี 
การศึกษา  
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 บุคลากรทุกคนและหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน  

ตามท่ีก าหนด 
5.2 บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมแฟ้ม 

สะสมงานออนไลน์ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

การบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ของบุคลากร และ

หน่วยงานในสถานศึกษาจ านวนโปรแกรม  
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสม
งานออนไลน์  

อ ย่ า ง น้ อ ย  1  ค รั้ ง ใ น ปี
การศึกษา 
อ ย่ า ง น้ อ ย  1  ค รั้ ง ใ น ปี
การศึกษา 

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

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 51,111 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และรายงานประเมินตนเองของสาขาวิชาและสถานศึกษา 
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โครงการที่ 25 
1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร 

ผู้ประสานงาน  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังให้สถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ี และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผล ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับต่อไป 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือหน่วยงาน
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วน ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานในทุก ๆ มิติ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้จะต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝ่ายเป็นฉันทามติ สามารถน าแนวทางดังกล่าวใช้ปฏิบัติได้จริง 
อันจะท าให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีศักยภาพที่ดีในการบริหารงาน การให้บริการด้านการเรียนการ
สอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและระดับปริญญาตรีรวมถึงการให้บริการ
ประชาชน ชุมชน สังคมทางด้านวิชาการ และวิชาชีพอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

การบริหาร และการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 การบริหาร และการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  สถานศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

การบริหาร และการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ   
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสถานศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 

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

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
5,000 บาท 

40,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 45,111 บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และรายงานประเมินตนเองของสาขาวิชาและสถานศึกษา 
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โครงการที่ 26 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องประกันคุณภาพ 

ผู้ประสานงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

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

3.1 เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่าง
เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 

3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
4.2 มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
5.2 มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.3 มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
8.2 มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.3 มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องประกันคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนา  
เชิงคุณภาพ 1. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากร

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. รื้อพรหม ปูพื้นลามิเนท 

2. จัดซื้อไมโครโฟน 
50,000 บาท 
25,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 75,111 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 27 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผู้ประสานงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ผลผลิตโครงการ  (Output) 

มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
5.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
6.กลุ่มเป้าหมาย :  สถานศึกษา 
7.พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 11,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม สรุปรายงานผลด าเนินการ 
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โครงการที่ 28 
1. ชื่อโครงการ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

ผู้ประสานงาน  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังให้สถานศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ี และยังให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีก ารก าหนด
มาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับต่อไป 

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560 นี้ จึงจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด เพ่ือให้มีความพร้อมในการประเมินต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความพร้อมในการประเมินภายในโดยต้นสังกัดในปีการศึกษา  2561 
เป็นอย่างด ี
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

หลังจากการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

หลังจากการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

หลังจากการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.จัดการประชุมเตรียมความพร้อม  

2.จัดท าแฟ้มผลการปฏิบัติงานทุกตัวบ่งชี้  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 1.บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการรับการ
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
2.แฟ้มทุกตัวบ่งชี้มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด มี
ความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม 
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เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และรายงานประเมินตนเองของสาขาวิชาและสถานศึกษา 
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โครงการที่ 29 
1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

ผู้ประสานงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญ เพื่อให้
การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพ
กับงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคมหรือชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการและ 
ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการและ 
ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการและ 
ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงราย 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนผลงานวิจัยเต็มรูปแบบของครู เงินทุนสนับสนุนเรื่องละ 

10,000 บาท 
2. จ านวนครูที่ เข้ารับการอบรมการท าวิจัยชั้นเรียน และมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
3. จ านวนเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ารับการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 
4. จ านวนครูและนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯที่เข้าอบรมแนว
ทางการเขียนรายงาน 5 บท 

 
 

 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย  - 
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10. การติดตามและประเมินผล 

จากเล่มรายงานการวิจัย 
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โครงการที่ 31 
1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ” 

ผู้ประสานงาน  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานวิจัยนั้น การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมนับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง ในการทราบลักษณะของ
ข้อมูลว่ามีการวัดระดับใด หลักการเบื้องต้นของสถิติ รู้ถึงวิธีการน าเสนอ การอ่าน การวิเคราะห์ และการ
ตีความหมายผล ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญของการน าสถิติมาใช้อย่างเหมาะสม 

โปรแกรมทางสถิติเป็นซอฟต์แวร์เพ่ือการค านวณและการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีการประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์สาขาต่างๆ จุดเด่นคือ เป็นฟรีแวร์ อีกทั้งโปรแกรมยังรวมเอาคุณสมบัติด้านการจัดการ
ข้อมูล การค านวณ และการแสดงทางกราฟิกไว้ด้วยกัน มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลชนิด Array และมี
ค าสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เรียนรู้
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความสามารถให้กับตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล

ผลลัพธ์และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4.2 ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์

และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
4.3 ให้ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1.5 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์
และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

5.3 ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ 

และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
8.3 ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครู   
2. บุคลากร  

30คน 
30คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติและมีทักษะในการใช้โปรแกรม R มีพ้ืน
ฐานความรู้สถิติวิเคราะห์เพียงพอใจการท าวิจัย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้
ส าหรับการวิจัย  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย  30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 31 
1. ชื่อโครงการ  การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 

ผู้ประสานงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษารางวัลพระราชทาน มีมาตรฐานการเรียนการสอน 
ที่มีคุณภาพ  มีความเจนจัดด้านวิชาการและคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและมีความสามารถปรับปรุง
ตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่อสังคมปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงให้คล้องกับสังคมปัจจุบัน 
และ พัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
4.ผลผลิตโครงการ  (Output) 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 

2. ครูผู้สอน ทุกคน 
 

เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการการสอนมากขึ้น 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 511 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล :  แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 32 
1. ชื่อโครงการ  ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 

ผู้ประสานงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
         การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญเพ่ือให้
การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียน การสอนใน
วิชาชีพกับงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้สร้างความเข็มแข็งด้านอาชีพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับสังคม หรือ 
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือการถ่ายทอดนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
การถ่ายทอดนวัตกรรม  ที่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษา 

-  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 
    -  มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 
    -  มีจิตสาธารณะ 

5.2 ชุมชน 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 

    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครื่องมือใช้ในการแปรรูปและการประกอบอาชีพ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียน นักศึกษา 
-  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 

    -  มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 
    -  มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 
    -  มีจิตสาธารณะ 
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8.2 ชุมชน 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 

    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครื่องมือใช้ในการแปรรูปและการประกอบอาชีพ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
   -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 

2. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
100 คน 
5 ชุมชน ชุมชนละ 100 คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา 
- ได้ความรู้ ( ชุมชน งานอาชีพ การตลาด การบัญชี การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ ) 
- กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
- ได้แนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต 
- มีจิตสาธารณะ 

2.ชุมชน 
- ได้ความรู้ ในการประกอบอาชีพ( การเ พ่ิมมูลค่า 

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์) 
- ได้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
- มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- มีรายได้เพ่ิม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- ความร่วมมือกับสถานศึกษา  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 

ค่าวิทยากร 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 33 
1. ชื่อโครงการ  การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 

ผู้ประสานงาน  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษาที่มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ เพ่ือรองรับ 
ตลาดแรงงาน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ  ความเจนจัดด้านวิชาการและคุณสมบัติที่
จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและความสามารถปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการที่จะศึกษาต้องการ  /ความพึงพอใจของสถ านประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพ่ือน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
          ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 

5.2 ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 

8.2 ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาท างาน  

 
 
ไม่น้อยกว่า10 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 1. วิทยาลัยได้พัฒนาผู้เรียน ได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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โครงการที่ 34 
1. ชื่อโครงการ  จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ผู้ประสานงาน  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เป็นประจ าทุกปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ จะพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
เยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และ
ทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึงได้มีการจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ขึ้น และได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดเพ่ือที่จะเข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และในระดับชาติต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          3.1 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
          3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิด กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
          3.4 เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
และได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
          4.1 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 

4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิด กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
          4.4 เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
และได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะของนักเรียน
นักศึกษา 

5.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ เกิดประสบการณ์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะของนักเรียน

นักศึกษา 
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ เกิดประสบการณ์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม 

ไม่น้อยกว่า300คน 
ไม่น้อยกว่า10โครงการ 

เชิงคุณภาพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
อันเกิดจากการประยุกต์ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนา
องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิจัย
พัฒนา และน าเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ (จ านวน15โครงการ) 150,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินการน าเสนอและแบบสรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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โครงการที่ 35 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย MIS Server 

ผู้ประสานงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการท างาน
โดยการประยุกต์ใช้ ICT หลายแนวทางด้วยกัน ซึ่งในด้านการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ปัจจุบัน Web Server และ MIS Server ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวเดียวกัน ท าให้ 
มีผลต่อความเร็วของเครื่องและความจุของฮาร์ดดิสก์ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบของไฟล์ 
หรือข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมีขนาดใหญ่ มีทั้งไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอ และรูปแบบอ่ืนไม่ได้จัดเก็บแต่เพียงตัวอักษรอย่าง
เดียว ท าให้ต้องการพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ส ารองข้อมูลที่มากขึ้น อีกทั้งความเร็วของหน่วยประมวลผล และ
หน่วยความจ า มีผลกระทบกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยระบบ KM ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา และ
ระบบที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

สืบเนื่องจากระบบกระแสไฟฟ้ามีปัญหาจากหม้อแปลงระเบิด ท าให้เครื่องแม่ข่ายเสียไปอีก 1 เครื่อง 
ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ิมเติม 
ทดแทนเครื่องแม่ข่ายที่ช ารุดเสียหาย และแบ่งเบาภาระหนักของเครื่องแม่ข่ายหลักที่รัน Web Server และ 
MIS Server ในปัจจุบัน การปรับปรุงพัฒนาเครื่องแม่ข่ายจะท าให้การใช้งานเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.2 เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 ให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและครู 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -  
เชิงคุณภาพ 1.การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  100,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.2 แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.3 บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 36 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผู้ประสานงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สาขาวิชาต่าง ๆ 
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด โดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จากบริษัท กสท. โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบใยแก้วน าแสงเข้าสู่ระบบเครือข่ายของวิทยาลัย ทั้งใน
รูปแบบเครือข่ายที่ใช้สาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ในอัตราความเร็วในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) 
ในประเทศ 100 Mbps และต่างประเทศ 60 Mbps มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จากการตรวจสอบ
การจราจรของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traffic) ที่ใช้งานผ่านในระบบเครือข่ายแต่ละระบบ ซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 
2559 จนถึงปัจจุบัน มีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะการรับข้อมูลจากต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในภาพรวม ช้าลงอย่างมาก 

งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้ปรับปรุง แก้ไขส่วนที่จะท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การ 
จัดการความเร็วในการ Download และ Upload ข้อมูลขนาดใหญ่ การชมภาพยนตร์ออนไลน์ การเล่นเกม
ออนไลน์ (เป็นช่วงเวลา) และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่สามารถลด Bandwidth ได้มากนัก และ
อัตราการรับและส่งข้อมูลไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร จากการสังเกตการณ์ใช้งานเครือข่ายในช่วงที่มีการใช้อย่าง
หนาแน่น พบว่า มีปัญหาในส่วนการเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศ (International) จะใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่ 
60 Mbps ตลอดเวลา เพราะจะมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในต่างประเทศเป็นส่วนมาก 

ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องขยาย และปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเพ่ือที่จะได้รองรับ
การขยายงาน ทั้งระบบบริหารจัดการ บริการ และวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ e-Courseware เป็นต้น 
โดยจะขยายความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกไปทั้งประเทศ และต่างประเทศ โดยในประเทศจากเดิม 100 Mbps มา
เป็น 150 Mbps เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
3.2 เพ่ือให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
4.1 ให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4.2 ให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
5.2 การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
8.2 การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -  
เชิงคุณภาพ การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 150 Mbps/ 80 Mbps  

จ านวน 12 เดือน  เดือนละ 40,000 บาท 
480,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 480,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.2 แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.3 บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 37 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ Web Server 

ผู้ประสานงาน  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการท างาน
โดยการประยุกต์ใช้ ICT หลายแนวทางด้วยกัน ซึ่งในด้านการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่เพียงพอในการใช้งาน เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลของเว็บ
วิทยาลัย และระบบ KM มีปริมาณมากข้ึน เนื้อที่ไม่เพียงพอ ในการเก็บข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบของไฟล์ 
หรือข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมีขนาดใหญ่มีทั้งไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอ และรูปแบบอ่ืน และมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
Hard disk ให้เป็นชนิดที่เข้าถึงเร็วขึ้น รวมถึงความเร็วของหน่วยประมวลผล และหน่วยความจ า มีผลกระทบ
กับการเข้าใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัย ระบบ KM ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา และระบบที่จ าเป็นอื่นๆ 

ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นคือ Hard disk และ Ram ส าหรับเครื่อง Server การ
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องแม่ข่ายจะท าให้การใช้งานเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.2 เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 ให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
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9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. Ram Server 4Gb      
2. Harddisk Server ชนิด SAS  

จ านวน 2 ตัว 
จ านวน 2 ตัว 

เชิงคุณภาพ 1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. Ram Server 4Gb     จ านวน 2 ตัว ตัวละ 8,600 บาท 

2. Harddisk Server ชนิด SAS จ านวน 2 ตัว @ 16,100 บาท 
17,200 บาท 
32,200 บาท 

รวมทั้งสิ้น 49,400 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.2 แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.3 บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 38 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ผู้ประสานงาน  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการท างาน 
ประยุกต์ใช้ ICT หลายแนวทางด้วยกัน ซึ่งในด้านการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพบว่าการปฏิบัติภารกิจยังมี ข้อจ ากัดในด้านทักษะและ
ประสบการณ์ของบุคลากรรวมทั้งระยะเวลาที่ต้องศึกษา วิเคราะห์ ในการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความน่าสนใจความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาแหล่งข้อมูล 
และสนับสนุนการท างานตลอดจนการบริหารจัดการที่ควรจะมีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็ว ต่อการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เชื่อมต่อ Server ภายใน
ห้อง Server ใช้มานานแล้วหมดสภาพการใช้งานสถาปัตยกรรมตกรุ่นใช้งานกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ไม่ได้ 

ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer2 มา
ทดแทนตัวเก่าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่าย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.2 เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไฟอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 ให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer2 จ านวน 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer2  10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 
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10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.2 แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.3 บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 39 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบปรับแรงดันไฟฟ้าภายในห้อง Server 

ผู้ประสานงาน  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการท างาน 
ประยุกต์ใช้ ICT หลายแนวทางด้วยกัน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดท าระบบเครือข่ายเพ่ือให้รองรับการ
ท างานในทุกส่วน แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าที่ไม่คงท่ี การกระชากของกระแสไฟฟ้าเนื่องจาก
หม้อแปลงระเบิด ไฟตก ไฟดับ กะทันหัน ท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายเกิด
ความช ารุดใช้การไม่ได้ มีผลเสียเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบไฟต้องมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้า เพ่ือถนอม
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ให้รับกระแสไฟฟ้าได้คงที่ ป้องกันไฟกระชาก ไฟตก อัน
เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด กระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ในองค์กร เพ่ือให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.2 เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไฟอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 ให้การบริการสารสนเทศเป็นไฟอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 10 kw จ านวน 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 10 kw 40,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.2 แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.3 บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการที่ 41 
1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ผู้ประสานงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ก าลังอยู่ในกระแสสังคมที่เรียกว่า “สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้” (Knowledge-base Society and Economy) ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่าง
ยิ่ง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จึงเป็นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ ในระบบเศรษฐกิจจะให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนความรู้เป็นนวัตกรรมโดยอาศัย
เทคโนโลยีระดับสูง การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้จะท าให้สัดส่วนความรู้ที่อยู่ภายในกับภายนอกตัว
บุคคลเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีความจ าเป็นและความต้องการในการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ในบุคคล (Tacit 
Knowledge) ให้มีสภาพกลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) แนวคิดดังกล่าวท าให้
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่างให้ความส าคัญกับ 
“การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการ” 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เข้ามาใช้งานแล้ว และได้มี
การใช้บริหารจัดการในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนแต่ยังมีบางส่วนงานของ
ระบบที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างจริงจัง ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลเห็นว่า ควรมีการจัดอบรมทบทวนการใช้งานระบบงาน
เดิมและกระตุ้นให้ใช้ระบบงานส่วนที่เหลือ เพ่ือให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
3.2 เพ่ือให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
4.2 ให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -  
เชิงคุณภาพ 1. การบริหารจัดการสารสนเทศของวิทยาลัยมีความถูกต้อง 

รวดเร็ว 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช้จ่ายค่าวิทยากร และค่าวัสดุ 25,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
10.2 แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
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โครงการที่ 41 
1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ประสานงาน  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเป็นผู้ประกอบการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา และ
พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพ
อิสระ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและปัญหาทางสังคมที่เกิดจากผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ที่จะไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่าการประกอบอาชีพทางด้านการท าธุรกิจมีความจ าเป็นและมีบทบาท
ส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดรูปแบบของธุรกิจหลากหลายรูปแบบ จึงท า
ให้ต้องมีการบูรณาการรายวิชาที่ให้ผู้ประกอบการที่ดี เพ่ือน าไปประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนบทบาทและการส่งเสริมการท าธุรกิจของภาครัฐ เอกชน 
การแสวงหานวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่เชิงพาณิชย์ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทักษะการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับ นักเรียน 
นักศึกษา 

3.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

3.3 เพ่ือพัฒนาระบบและการบริหารของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3.4 เพ่ือบ่มเพาะธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษา 
3.5 เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจอิสระให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ที่สนใจ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทักษะการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับ นักเรียน 

นักศึกษา 
4.2 เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
4.3 พัฒนาระบบและการบริหารของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
4.4 บ่มเพาะธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.5 สร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจอิสระให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ที่สนใจ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจและสามารถประกอบธุรกิจได้ 

5.2 นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้ในการเริ่มต้นท าธุรกิจ 
5.3 นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ 
5.4 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิด 

ประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจและสามารถประกอบธุรกิจได้ 
8.2 นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้ในการเริ่มต้นท าธุรกิจ 
8.3 นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ 
8.4 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ครบตามจ านวน 
 

เชิงคุณภาพ ครู  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาที่ เข้ารับการอบรมมี
ประสบการณ์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน และการท างาน
ต่อไป 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณจัดสรรตามนโยบาย  

รวมทั้งสิ้น  
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจครู บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการที่ 42 
1. ชื่อโครงการ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิจิตรศิลป์ 

ผู้ประสานงาน  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยกระบวนการเรียนการสอนในแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มีทักษะเกี่ยวกับด้าน ทักษะงานจิตรกรรม
ทักษะงานประติมากรรมและทักษะงานศิลปะภาพพิมพ์ ดังนั้นเมื่อกระบวนการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลง จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียน นักศึกษาต้องแสดงออกถึงทักษะความรู้ความสามารถ การส่งเสริมการจัดท า
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งเป็นแนวนโยบายหนึ่งของการอาชีพอิสระในสาขาวิชาชีพที่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ ให้
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2561 นี้ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมการท าแผนธุรกิจด้านศิลปะของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์  
3.2 เพ่ือสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนในกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลนครเชียงราย 
3.3 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ส่งเสริมการท าแผนธุรกิจด้านศิลปะของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์  
4.2 สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนในกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลนครเชียงราย 
4.3 เผยแพร่ชื่อเสียงของสถานศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา สร้างผลงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและการเขียนโครงงานวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา สร้างผลงานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนและการเขียนโครงงานวิชาชีพ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินโครงการ  
เชิงคุณภาพ การรายงานผลการประเมินโครงการ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.กั้นผนังกระจกอะลูมิ เนียมพร้อมประตูบานสวิง (เฉพาะ

ด้านหน้า) พ้ืนที่ 4.00 X 2.00 ตารางเมตร 
2.ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบูธภายในและภายนอก 
3.ไม้อัดขนาด 20 mm. 
4.ไม้อัดขนาด 15 mm. 
5.ไม้สนโครงสร้าง ขนาด 1 นิ้ว X 2 นิ้ว 

12,800 บาท 
 

3,000 บาท 
12,400 บาท 
7,200 บาท 
1,920 บาท 

รวมทั้งสิ้น 37,300 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 จากผู้เข้ามาใช้บริการตลอดปีการศึกษา 2561 
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โครงการที่ 43 
1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด 

ผู้ประสานงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ในแต่ละปีการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้มีการจัดเทศกาลเค้กและคุกกี้ ขึ้นในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  โดยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ  มีหน้าที่ผลิต  และจ าหน่ายเค้กและ
คุกกี้  ภายใต้เครื่องหมายการค้าชมพูพันธุ์ทิพย์  ซึ่งเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในการอบเบเกอรี่ในปัจจุบันมีอายุการใช้
งานที่นานท าให้ช ารุดบ่อยครั้ง  และไม่เพียงพอต่อการผลิต  ท าให้ผลิตเบเกอรี่ออกมาไม่ทัน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
จัดซื้อเตาอบไฟฟ้า  3 ชั้น ขึ้นมาใหม่ เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดไป  ในการด าเนินการผลิตเบเกอรี่ออกมาทัน       
และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่ช ารุดไป 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 มีครุภัณฑ์เตาอบไฟฟ้าใหม่ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการด าเนินงานมีความต่อเนื่องและผลิตเบเกอรี่ออก
มาเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการด าเนินงานมีความต่อเนื่องและผลิตเบเกอรี่ออก
มาเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด จ านวน 1 เตา 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการด าเนินงาน

มีความต่อเนื่องและผลิตเบเกอรี่ออกมาเพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด 

 

เชิงเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด จ านวน 1 เตา 430,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 431,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 44 
1. ชื่อโครงการ การหารายได้ระหว่างเรียน 

ผู้ประสานงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้รับงบประมาณโครงการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรทวิชาชีพชั้นสูง  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุน
การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างรายได้  และ
สร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 

ดังนั้น  วิทยาลัยอชีวศึกษาเชียงราย  ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  พ.ศ. 2559  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับ
คุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการ  การหารายได้
ระหว่างเรียนให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาขายขอบ/ถิ่นทุรกันดาร  กลุ่มนักเรียนด้อยโอกาศ  และกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาที่ยากจน  ที่ต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถหารายได้ระหว่างการเรียน 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ 
 3.3 เพ่ือให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างการเรียน 

5.2 ผู้เรียนสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
5.3 ผู้เรียนที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างการเรียน 
8.2 ผู้เรียนสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
8.3 ผู้เรียนที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องการหา
รายได้ระหว่างเรียน 
2. กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน 

- การท าบัญชี Home Stay 
- ยุวมัคคุเทศก์ 
- การถ่ายภาพสินค้าเพ่ือการโฆษณา 
- ศิลปประดิษฐ์สู่งานอาชีพ 

 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีแผนงานโครงการ กิจกรรมการหารายได้ระหว่าง
เรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียน และสถานประกอบการ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 2560   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 21,111 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 45 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม15ปี) 

ผู้ประสานงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี 
พฤติกรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ มีความกล้าแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจัดประสบการณ์เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของวิทยาลัย ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

จากความส าคัญข้างต้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน ขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และมี
ความสุข 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
4.2 ให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

5.2 เกิดความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
5.3 วิทยาลัยมีทัศนียภาพที่ดีข้ึน 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
8.2 เกิดความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
8.3 วิทยาลัยมีทัศนียภาพที่ดีข้ึน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.นักเรียน นักศึกษา 
2.ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
3.โครงการ 

3,200 คน 
147 คน 

35 โครงการ 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกทางด้านการร่วมกิจกรรมที่

หลากหลาย มีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงออกตามทักษะ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2560 

1. การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
2. เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ 
3. ตัดชุดสูทคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 
4. โครงการคืนต้นไม้สู่ผืนป่า 
5. คัดเลือกเยาวชนระดับสถานศึกษาสู่รางวัลเยาวชนดีเด่น และ
นักศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556 
6. การประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาชีพ ระดับหน่วย การจัดเตรียมการประเมินหน่วยมาตรฐาน
องค์การระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
7. จัดนิทรรศการประเมินองค์การ 
8. Big Cleaning Day 
9. วันมหาธีรราชเจ้า 
10. จัดซื้อชุดพิธีการล้านนาพร้อมเครื่องพิธีการ 
11. สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก 
12. สร้างฝาย เตวดอยโตยอ้าย 
13. วันพ่อแห่งชาติ 
14. การแข่งขันกีฬาสี 
15. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
16. โครงการเนื่องในวันเอดส์โลก 
17. โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 
18. โครงการเทศน์มหาชาติ 
19. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
 
ภาคเรียนที่1/2561 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
80,000 บาท 
5,000 บาท 

20,000 บาท 
5,000 บาท 

20,000 บาท 
 

250,000 บาท 
 
 

100,000 บาท 
2,000 บาท 
2,000 บาท 

20,000 บาท 
22,500 บาท 
5,000 บาท 

20,000 บาท 
130,000 บาท 

3,000 บาท 
3,000 บาท 
3,000 บาท 

15,000 บาท 
30,000 บาท 

 
260,000 บาท 
30,000 บาท 
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2. โครงการวันไหว้ครู 
3. โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 
4. โครงการวันสิ่งแสดล้อมโลก 
5. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด 
6. โครงการแห่เทียนพรรษา 
7. โครงการอบรมโรเวอร์ 
8. โครงการวันมาฆบูชา 
9. โครงการ Big cleaning day 
10. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
11. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
12. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
13. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
14. การแข่งขันกีฬาระดับ อศจ.และการแข่งขันกีฬาระดับภาค 
ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 
15. โครงการวันวิสาขบูชา 
16. โครงการวันเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ พระมหาวชิรลง
กรณ ์
17. กิจกรรมชมรม 

2,000 บาท 
3,000 บาท 

2,000  บาท 
30,000 บาท 
10,000 บาท 
1,000 บาท 
2,000 บาท 

45,000 บาท 
20,000 บาท 
30,000 บาท 
3,000 บาท 

80,000 บาท 
 

3,000 บาท 
25,000 บาท 

 
40,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,321,500 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10.2 ติดตามตรวจสอบ 
10.3 สรุปรายงานประจ าปี 
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โครงการที่ 46 
1. ชื่อโครงการ   เยาวชนพอเพียง 

ผู้ประสานงาน  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาประเทศที่ดีจะน าไปสู่ทิศทางที่
ถูกต้องสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้นั้น เยาวชนในประเทศต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนและปลูกฝังให้เยาวชนตระหนัก
ให้เห็นความส าคัญและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาการด าเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ 
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรทางกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จึงได้
จัดท าโครงการ “เยาวชนพอเพียง” ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนรู้จักการด าเนินชีวิตที่พอเพียง 
4.2 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนรู้จักการด าเนินชีวิตที่พอเพียงเหมาะสม

และมีความสุขในสังคมเพียงพอ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของการท าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของการท าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ปีการศึกษา  2561  ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย จัดนิทรรศการ เยาวชนพอเพียง 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

1.10 ผลงานนักเรียนนักศึกษา 
10.2 แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 47 
1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อตู้เสื้อผ้าส าหรับชุดพื้นเมือง ชุดล้านนา และเครื่องประดับของงานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ การเป็นคนเก่ง คนดีของนักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและเอกชนต่างๆ เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนองตอบ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ยังขาดแคลนตู้เสื้อผ้าส าหรับจัดเก็บชุดพ้ืนเมือง ชุด
ล้านนา และเครื่องประดับต่างๆ ท าให้ส่งผลเสียต่อความสวยงามของชุดและเกิดความเสียหายได้ง่ายจากการ
จัดเก็บที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อตู้เสื้อผ้าส าหรับชุด
พ้ืนเมือง ชุดล้านนา และเครื่องประดับของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือจัดซื้อตู้เสื้อผ้าส าหรับจัดเก็บชุดพื้นเมือง และชุดล้านนา จ านวน 7 ตู้ 
3.2 เพ่ือจัดซื้อกล่องเก็บเครื่องประดับชุดพ้ืนเมือง ชุดล้านนา จ านวน 10 กล่อง 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
1.4 จัดซื้อตู้เสื้อผ้าส าหรับจัดเก็บชุดพื้นเมืองและชุดล้านนา 
4.2 จัดซื้อกล่องเก็บเครื่องประดับชุดพื้นเมือง ชุดล้านนา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 วิทยาลัยมีตู้ส าหรับจัดเก็บเสื้อผ้าชุดล้านนา ชุดพ้ืนเมืองและกล่องส าหรับจัดเก็บเครื่องประดับที่
เหมาะสมก่อให้เกิดความสะดวกในการน ามาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. กลุ่มเป้าหมาย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีตู้เสื้อผ้าส าหรับจัดเก็บเสื้อผ้า ชุดพ้ืนเมือง ชุดล้านนา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 วิทยาลัยมีตู้ส าหรับจัดเก็บเสื้อผ้าชุดล้านนา ชุดพ้ืนเมืองและกล่องส าหรับจัดเก็บเครื่องประดับที่
เหมาะสมก่อให้เกิดความสะดวกในการน ามาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ตู้เสื้อผ้า 
2. กล่องเก็บอุปกรณ์ 

7 ตู้ 
10 กล่อง 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีตู้เสื้อผ้า ชุดพ้ืนเมือง ชุดล้านนา 
และเครื่องประดับเพ่ือสะดวกในการน ามาใช้ร่วมงานพิธีการต่างๆ 
และยืดอายุการใช้งานเพื่อก่อให้เกิดความประหยัดแก่หน่วยงาน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย งบสนับสนุนการด าเนินงาน 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10.2 ติดตามตรวจสอบ 
10.3 สรุปรายงานประจ าปี 
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โครงการที่ 48 
1. ชื่อโครงการ   จัดท าเสลี่ยงส าหรับพิธีการงานต่างๆ 

ผู้ประสานงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ การเป็นคนเก่ง คนดี ของนักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและเอกชนต่างๆ เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนองตอบ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการ จัดท าเสลี่ยงส าหรับใช้ในพิธีการงานต่างๆ 
ของวิทยาลัย รวมถึงงานที่ร่วมกับส่วนราชการภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือจัดท าเสลี่ยงส าหรับใช้ในพิธีการจ านวน7ตัว 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 จัดท าเสลี่ยงส าหรับใช้ในพิธีการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 วิทยาลัยมีเสลี่ยงส าหรับงานพิธีการต่างๆ ของวิทยาลัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีเสลี่ยงส าหรับงานพิธีการต่างๆ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

วิทยาลัยมีเสลี่ยงส าหรับงานพิธีการต่างๆของวิทยาลัย 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. เสลี่ยง 7 ตัว 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีเสลี่ยงส าหรับงานพิธีการต่างๆ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย งบสนับสนุนการด าเนินงาน 96,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 96,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

ติดตามตรวจสอบ 
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โครงการที่ 49 
1. ชื่อโครงการ   ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ส าหรับส านักงานห้ององค์การ
นักวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผู้ประสานงาน   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินงานภายใต้
ระเบียบการด าเนินงาน ของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จนสามารถได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง ของภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ปัจจุบัน ส านักงานห้ององค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประสบปัญหาสภาพอากาศ
ร้อนอบอ้าว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแสงแดดโดยตรง ส่งผลต่อการท างานของคณะกรรมการนักเรียน 
นักศึกษา อีกทั้งขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร ท าให้ส่งผลกระทบต่องาน ดังนั้น งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ส าหรับ
ส านักงานห้ององค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 20,000 BTU 
3.2 เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 20,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 
4.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จ านวน 1 ชุด 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ลดปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของส านักงานคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ลดปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของส านักงานคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.เครื่องปรับอากาศ 
2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 

1 เครื่อง 
1 ชุด 

เชิงคุณภาพ ลดปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย งบสนับสนุนการด าเนินงาน 44,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 44,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10.2 ติดตามตรวจสอบ 
10.3 สรุปรายงานประจ าปี 
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โครงการที่ 50 
1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

สุขภาพของนักเรียนนักศึกษา เป็นสิ่งส าคัญ  ห้องพยาบาลเป็นศูนย์รวมที่นักเรียนนักศึกษา เข้าใช้ 
บริการเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นวัสดุครุภัณฑ์ที่ต่าง ๆ ก็ควรจะมีให้พร้อมส าหรับการให้บริการ เพ่ือ
ความสะดวก ในการเข้าใช้บริการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้วัสดุครุภัณฑ์ให้ความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษา 
3.2 เพ่ือมีนักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตของตัวเอง 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 มีครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 มีวัสดุใช้ตามต้องการ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องพยาบาล 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีวัสดุใช้ตามต้องการ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.ครุภัณฑ์  
เชิงคุณภาพ 1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษา 

2. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรง 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. รถเข็นผู้ป่วย  จ านวน 1 คัน คันละ 6,000 บาท 

2. เครื่องชั่งดิจิตอล  จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท 
3. เครื่องวัดส่วนสูง  จ านวน 1 อัน  อันละ 2,000 บาท 
4. รถเข็นขนของ  จ านวน 1 คัน  คันละ 1,000 บาท 

6,000 บาท 
4,000 บาท 
2,000 บาท 
1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 51 
1. ชื่อโครงการ   บริจาคโลหิตจากวันแม่สู่วันพ่อ 

ผู้ประสานงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ตามที่ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจังหวัดเชียงรายได้ประสานงานอย่างดีมาโดยตลอดและเป็นโอกาสดีที่บุคลากรใน
วิทยาลัยรวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจะได้บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรในวิทยาลัยรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
3.2 เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตของตัวเอง 

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

100 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100% 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100% 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภาร

โรง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 
อย่างน้อย 100 คน 

เชิงคุณภาพ 1. มีข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภาร
โรง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 

อย่างน้อย 100 คน 

เชิงเวลา 1. บริจาคครั้งที่ 1  เดือน สิงหาคม 2561 
2. บริจาคครั้งที่ 2  เดือน พฤศจิกายน  2561 

 

เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช้จ่าย (ครั้งที่1) 
2. ค่าใช้จ่าย (ครั้งที่2) 

4,000 บาท 
4,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     196 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     197 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 52 
1. ชื่อโครงการ   อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ผู้ประสานงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) คือการป้องกันไม่ให้อาหารเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยแก่
ผู้บริโภค หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการท าให้อาหารปลอดภัย และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคแต่อย่างเดียว ไม่ก่อให้เกิด
โทษหรืออันตรายแม้แต่น้อย ในประเทศไทยการสุขาภิบาลอาหารมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นพิเศษ เพราะอยู่
ในเขตร้อน ดินฟ้าอากาศช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียและปาราสิต พร้อมกันนั้นการศึกษาของ
ประชาชนทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ า ประกอบกับนิสัยที่ชอบกินของดิบๆ สุกๆ ของประชาชน ซึ่งเป็นผลให้มีโรคของ
ทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดจากการขาดสุขาภิบาลอาหารอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ หลักสุขาภิบาลอาหาร  
ประกอบด้วย ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟ์อาหาร  
อนามัยของการประกอบอาหารและการเสริฟ์อาหาร ความสะอาดและความปลอดภัยของน้ า  การเก็บรักษา
อาหาร   การล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร   การก าจัดเศษอาหาร น้ าทิ้ง และการสุขาภิบาล   
สถานที่ประกอบอาหาร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย เป็นโครงการให้ความรู้เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัยแก่ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร โดยเฉพาะ ผู้
ปรุง ผู้ท าความสะอาด และผู้เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จะเนนเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ
การเลือก การปรุงและการเก็บอาหาร  การปรับปรุงยกระดับรานอาหารและแผงลอย สถานการณและแนวโน
มงานสุขาภิบาลอาหารในปจจุบันและอนาคต  ตลอดจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะท าให้อาหารต่างๆ มีความสะอาด
และปลอดภัย ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ปราศจากสารปนเปื้อน  โดยไดเชิญ
วิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือใหผูประกอบการรานอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ใหไดรับขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 

3.2 เพ่ือใหผูประกอบการรานอาหาร  ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง เพ่ือให้
อาหารมีความปลอดภัย   
           3.3 เพ่ือตองการ ยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่เน้นเรื่องอาหาร ปลอดภัย   
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียรายทุกร้าน  เข้ารับอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 ผูประกอบการรานอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ไดรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
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5.2 ผูประกอบการรานอาหาร  ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง เพ่ือให้อาหาร  
มีความปลอดภัย   

5.3 มีการยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่เนนเรื่องอาหารปลอดภัย   

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกร้าน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผูประกอบการรานอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ไดรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 

8.2 ผูประกอบการรานอาหาร  ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง เพ่ือให้อาหาร  
มีความปลอดภัย   

8.3 มีการยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่เนนเรื่องอาหารปลอดภัย   

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทุกร้าน 
เชิงคุณภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียรายทุกร้าน  

เข้ารับอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ค่าป้ายไวนิล 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร 
3.ค่าใช้จ่ายอื่น 

400 บาท 
4,000 บาท 
2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 6,400 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 53 
1. ชื่อโครงการ   ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายของรัฐบาล   นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา นโยบายของจังหวัดและนโยบายของวิทยาลัย  ต้องการให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด
นอกจากนั้นพบว่าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย  พบว่านักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยมีปัญหาด้านสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด นักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัย ทุกชั้นปี
โดยจะประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆ ให้ท าการเสนอราคาเพ่ือให้วิทยาลัยเลือกและด าเนินการตรวจโดย
แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ปวช.1 – ปริญญาตรี ทุกแผนกวิชา ครั้งที่ 2 ตรวจ
นักเรียน/นักศึกษา ที่ตกหล่นจากทุกแผนกวิชา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา  ปลอดจากสารเสพติด 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100% 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียน/นักศึกษาทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกคน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน/นักศึกษาทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกคน 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหา

สารเสพติด 100% 
นักเรียน /นักศึกษา ทุกคน  

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน/นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก เข้ารับการตรวจสุขภาพ
และสารเสพติด 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เก็บจากนักเรียนนักศึกษา คนละ100 บาท  

รวมทั้งสิ้น  
10. การติดตามและประเมินผล  : แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 54 
1. ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ผู้ประสานงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   ประจ าปีงบประมาณ  2561 เพ่ือให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  มีความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพ  ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้  น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน 40 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  บ้านหัวแม่ค า  อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย      
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 40 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก  
เชิงเวลา พฤษภาคม – สิงหาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวิทยากร 

2. วัสดุฝึก 
3. ค่าอาหารว่าง 
4. ค่าด าเนินการอื่นๆ 

9,000 บาท 
30,000 บาท 
10,000 บาท 
5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 54,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 55 
1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการฝึกอบรม 

ผู้ประสานงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนมีหน้าที่หลักในการด าเนินการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับประชาชนผู้สนใจใน
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเน้นการเพ่ิมรายได้ ให้กับครอบครัว สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยการ
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือให้การบริการชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องมีศูนย์การเรียนรู้และมี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยภายในวิทยาลัยเพ่ือที่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนางานการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 พัฒนางานการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
5.2 ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 320 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
8.2 ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
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9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 320 คน 
เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

2. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. โต๊ะและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 

2. คอมพิวเตอร์พกพา 
3. เครื่องปริ้นตอร์ 
4. คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ 

10,000 บาท 
40,000 บาท 
20,000 บาท 
20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 56 
1. ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน 

ผู้ประสานงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
           งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือประชาชน หลักสูตร  36  ชั่วโมง  จ านวน  2  หลักสูตร เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ    และผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคม  เพ่ือลด
รายจ่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และเป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนและครอบครัวอย่างยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพเพ่ิมเติม 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้จากการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายตามหลักการพ่ึงตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้วิชาชีพในการประกอบอาชีพ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

5.2 ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   จ านวน  25  คน/หลักสูตร 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
8.2ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมมากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม 50 คน 
เชิงคุณภาพ 1.ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

2.ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโชน์ได้ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ค่าวิทยากร 

2.ค่าตอบแทน 
3.ค่าใช้สอย 
4.ค่าวัสดุ 

21,600 บาท 
15,000 บาท 
6,000 บาท 

30,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 72,600 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 57 
1. ชื่อโครงการ   ฝึกอบรม 118 อาชีพ 

ผู้ประสานงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
            ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการฝึกอบรม  108   
อาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับความรู้และทักษะ
ด้านอาชีพ  ที่เป็นรากฐานของการพ่ึงตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ 
และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษามีวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา จ านวน  200  คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
  8 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 250 คน 
เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนมีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก 

2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ค่าวิทยากร 

2.วัสดุฝึก 
3.ค่าสัสดุส านักงาน 
4.ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

9,000 บาท 
30,000 บาท 
3,000 บาท  

10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 45,500 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
แบบสอบถาม  



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     211 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     212 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 58 
1. ชื่อโครงการ   ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ในปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  606  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 
512 คน  และระดับปริญญาตรี  50  คน  รวมทั้งสิ้น  1,168  คน  จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ  ปัจฉิม 
นิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีขวัญก าลังใจ มีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.2 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต

หลังส าเร็จการศึกษา 
3.4 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพัน และร าลึกถึง  สถานศึกษา  ครู - อาจารย์ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
1.4 นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4.2 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้ชีวิตส าเร็จ

หลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา  ครู-อาจารย์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม  มีความมั่นใจและความพร้อมใน  การเข้าสู่ตลาด แรงงาน มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีความผูกพันกับสถานศึกษา ครู – อาจารย์  
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  จ านวน  1,168  
คนเข้าร่วมกิจการโครงการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม  มีความมั่นใจและความพร้อมใน  การเข้าสู่ตลาด แรงงาน  มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีความผูกพันกับสถานศึกษา ครู – อาจารย์  
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3,ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปี
ที่ 2  คนเข้าร่วมกิจการโครงการ 

1,168 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน/นักศึกษามีงานท า  หรือได้เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
เชิงเวลา มกราคม – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารว่าง 

2. ค่าอาหารว่างครู 
3. ค่าหมอท าขวัญ 
4. ค่าช่อดอกไม้ 
5. วิทยากรบรรยายพิเศษ 
6. ค่าบายศรี พร้อมเครื่องสักการะ 
7. ด้ายสายสิญจน์ 
8. ป้าย 
9. ของที่ระลึก 
10. ดอกไม้ 

29,200 บาท 
2,500 บาท 
1,000 บาท 

24,000 บาท 
600 บาท 

5,000 บาท 
1,500 บาท 
1,200 บาท 
1,000 บาท 
3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 69,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 59 
1. ชื่อโครงการ   ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

ผู้ประสานงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

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

3.1 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

เชียงราย 
4.2 เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
4.3 ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.4 บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากข้ึน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพ  และน าความรู้เรื่อง

การเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย   
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพ  และน าความรู้เรื่อง
การเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมประชุม  และ
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ เข้ามาสมัครเรียนในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 

 

เชิงคุณภาพ 1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะ
แนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น 

3. ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4. บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากข้ึน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ค่าอาหารกลางวัน(โดยประมาณ) 80 ชุด 

2.ค่าของที่ระลึก(โดยประมาณ) 
3.ค่าอาหารว่าง(โดยประมาณ) 80 ชุด 
4.ค่าวัสดุ 
5.ค่าใช้สอย 

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

รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 60 
1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 

ผู้ประสานงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  งานปกครอง  งานครูที่ปรึกษา  และงานโครงการพิเศษ  ถือเป็น
งานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  และนักเรียน/นักศึกษา  รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม
และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์  อาทิเช่น เอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.)  ทุนการศึกษา  หนังสือมอบตัวสัญญาค้ าประกันของนักเรียน/นักศึกษา  เอกสารงานครูที่
ปรึกษา  และงานโครงการพิเศษ ซึ่งล้วนแต่เป็นเอกสารส าคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน  อาจเกิดการสูญ
หายได้  งานแนะแนวฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเก็บรักษาดูแล  
และสะดวกในการสืบค้น  เป็นการพัฒนาระบบงานอันจะน าไปสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2 เพ่ือเป็นการป้องกันเอกสารสูญหาย   
3.3 เพ่ือให้สะดวกและง่ายในการค้นหาเอกสาร 
3.4 เพ่ือการปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องท างาน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 การพิมพ์งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 เกิดความเป็นระเบียบ  และมีมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร 
4.3 ประสิทธิภาพในการท างาน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
เอกสารมีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ  ง่ายต่อการสืบค้น  และเก็บรักษาได้ยาวนาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เอกสารมีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ  ง่ายต่อการสืบค้น  และเก็บรักษาได้ยาวนาน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เอกสารเก็บได้เป็นระเบียบร้อยเปอร์เซ็นต์  
เชิงคุณภาพ เอกสารมีการจัดเก็บเป็นระเบียบ  

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องพิมพ์เอกสาร 

2. เก้าอ้ี 
35,000 บาท 
5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

รายงานสรุปโครงการ 
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โครงการที่ 61 
1. ชื่อโครงการ   แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

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

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

3.1 เพ่ือแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงราย   
3.2 เพ่ือให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย 
3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทั้งระดับประกาศนียบัตร

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

เชียงราย  
3.5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนในสาขาวิชาชีพให้มากขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
1.4ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  และโควตา 
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพิ่มมากข้ึน 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบ 

นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา   หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  
ระบบปกติ  และทวิภาคี  เพิ่มจ านวนผู้เรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น 

5.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา  
7. พื้นที่ด าเนินการ : โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบ 
นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา   หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ปริญญาตรี  ระบบปกติ  และ
ทวิภาคี  เพิ่มจ านวนผู้เรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น 

8.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน 

นักศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
2.เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
3.ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
4.บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากข้ึน 
5.ปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี  ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก,การโรงแรมและบริการและอาหารและโภชนาการมี
จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 

 

เชิงคุณภาพ -  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าแผ่นพับ 

2. ไวนิล 
3. Backdrop 
4. ค่าด าเนินงาน 
5. ค่าใช้สอย 

6,000 บาท 
6,000 บาท 

20,000 บาท 
10,000 บาท 
8,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการแนะแนว 
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โครงการที่ 62 
1. ชื่อโครงการ   จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

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

3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่  ทราบข้อมูลสถานศึกษา  แผนการเรียน  กฎ  ระเบียบต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ 
          3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้มีคู่มือในการศึกษาจนจบหลักสูตร  และมีความประพฤติที่
เหมาะสมปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 นักเรียน  นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ครบทุกคน 
5.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาใหม่ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียน  นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ครบทุกคน 
8.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คู่มือนักเรียน นักศึกษา 1,800 เล่ม 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ส าหรับใช้

ประกอบในการเรียนและการปฏิบัติตนตลอดหลักสูตร 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.จัดท าคู่มือนักเรียน 

2.ค่าวัสดุ 
90,000 บาท 
1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 91,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ   
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10.2 สังเกตจากนักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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โครงการที่ 63 
1. ชื่อโครงการ   สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2561 

ผู้ประสานงาน งานปกครอง/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายใต้โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและจิตส านึกร่วมกันของทุกฝ่าย ที่จะไม่ให้นักเรียน
นักศึกษา  เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้
เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถป้องกันตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความตระหนักและเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด  จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือป้องกัน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความตระหนักและเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด  จึงได้จัดท าโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

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

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 5.2 สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
8.2 สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 35,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถาม   
10.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 64 
1. ชื่อโครงการ   ตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาปี 2561 

ผู้ประสานงาน งานปกครอง/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ  สร้างภูมิคุ้มกันและจิตส านึกที่จะไม่ให้นักเรียนนักศึกษา  เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด   และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา สามารถป้องกันตนเองจึงได้จัดท าโครงการตรวจ สารเสพติดนักเรียน  
นักศึกษาให้ห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาไม่ให้เก่ียวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข 
3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติดและอบายมุข  

4.ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 1.4 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

5.2 สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
 8 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
8.2 สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 42,900 บาท 

รวมทั้งสิ้น 42,900 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  แบบสอบถาม   
10.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการที่ 65 
1. ชื่อโครงการ   โครงการห้องเรียนสีขาว 

ผู้ประสานงาน งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน “ยาเสพติด”  เป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และความมั่นคงของประเทศชาติ จึงท าให้
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายเร่งรัดแก่สถานศึกษาทุกแห่งทั่ว
ประเทศร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับ
การบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถป้องกันตนเอง ชุมชน 
และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาสีขาว มุ่งเน้นให้สถานศึกษามี  “โครงการห้องเรียนสี
ขาว”  ส่งผลให้เกิดห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.3 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา   

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 1.4 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีความพึงพอใจในโครงการห้องเรียนสีขาวไม่ต่ ากว่า 3.50 

4.2 สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหา
และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

5.2 ครูแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการแก้ไขปัญหายา
เสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 

5.3 นักเรียน นักศึกษารู้ถึงโทษของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข วิเคราะห์ถึงโทษที่  เกิดกับ
ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเอง สังคมและชุมชน ส่งผลให้รู้จัก หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยา
เสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ 

5.4 นักเรียน นักศึกษาแกนน ามีการรณรงค์ ชักชวน หรือแนะน าการป้องกัน และการหลีกเลี่ยงจากการใช้
ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหา 

และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
8.2 ครูแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการแก้ไขปัญหายา 

เสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข 
8.3 นักเรียน นักศึกษารู้ถึงโทษของยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุข วิเคราะห์ถึงโทษที่  เกิดกับ

ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเอง สังคมและชุมชน ส่งผลให้รู้จัก หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยา
เสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ 

8.4 นักเรียน นักศึกษาแกนน ามีการรณรงค์ ชักชวน หรือแนะน าการป้องกัน และการหลีกเลี่ยงจากการใช้
ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ อุบัติภัยและอบายมุขได้ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนห้อง  
เชิงคุณภาพ 1.ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

2.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.ค่าตอบแทน 

2.ค่าใช้สอย 
3.ค่าวัสดุ 

5,000 บาท 
5,000 บาท 

40,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1  แบบสอบถาม   
10.2  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด  โรคเอดส์ในสถานศึกษา 
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โครงการที่ 66 
1. ชื่อโครงการ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาปวช.2,3 และปวส.2 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางก้าวกระโดด ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายกับนักเรียนนักศึกษา  เช่น  ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท  ปัญหายาเสพติด   ปัญหาชู้สาว  และปัญหาการปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้านการเรียน
การสอน  ตลอดจนวิทยาลัยฯ เองก็ได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2  ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่า ง ๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้
พัฒนาและปรับปรุงขึ้น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  งาน
ครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และรับทราบปัญหาของ นักเรียนนักศึกษา  และหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาใหม่  ระดับปวช.2,3  และปวส.2   ประจ าปีการศึกษา  2561  
เข้าร่วมประชุม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ วิทยาลัยอย่าง
ถูกต้อง และสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ   
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.2,3 และปวส.2 ประจ าปีการศึกษา  2561 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ วิทยาลัย
อย่างถูกต้อง และสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับปวช.2,3  และปวส.2  
ที่เข้าร่วมประชุม 

 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  
เชิงเวลา เมษายน – สิงหาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าใช้สอย 
4. ค่าด าเนินงาน 

5,000 บาท 
55,000 บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 85,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม   
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โครงการที่ 67 
1. ชื่อโครงการ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนแนวการปฏิบัติตนตลอดจนกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาใหม่รู้จักระบบงานต่างๆ  
ของวิทยาลัยฯ และเข้าใจระบบการเรียนการสอน  ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาด้วยการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ดังกล่าว      
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักกับผู้บริหารอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร  
หน่วยงานของวิทยาลัยฯ  ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่รู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนขอวิทยาลัย
ฯ อย่างถูกต้อง 

4.2 สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ  และผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับคณะผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา และบุคลากร ในวิทยาลัย
ฯ  ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาใหม่  ระดับปวช.1  และปวส.1   ประจ าปีการศึกษา  2561   
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ  ระเบียบ  และระบบการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  และผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับคณะผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา และบุคลากร ใน
วิทยาลัยฯ  ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     238 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่ระดับปวช.1  และปวส.
1  ที่เข้าร่วมประชุม 

 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  
เชิงเวลา เมษายน – กรกฏาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าใช้สอย 
4. ค่าด าเนินงาน 

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

รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม   
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โครงการที่ 68 
1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาปวช.และปวส. ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่2 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางก้าวกระโดด ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายกับนักเรียนนักศึกษา  เช่น  ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท  ปัญหายาเสพติด   ปัญหาชู้สาว  และปัญหาการปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้านการเรียน
การสอน  ตลอดจนวิทยาลัยฯ เองก็ได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช.1,.2,3 และ ปวส.1,2  ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่ าง ๆ ที่
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น  งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

3.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และรับทราบปัญหาของ นักเรียนนักศึกษา และหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่รู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนขอวิทยาลัย
ฯ  อย่างถูกต้อง 

4.2 สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ  
อย่างถูกต้อง  และสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาเก่า ระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1, และปวส.2
ประจ าปีการศึกษา  2560   
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ 
อย่างถูกต้องและสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯอย่างถูกต้อง 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ทุกชั้นปี  
ที่เข้าร่วมประชุม 

 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าใช้สอย 
4. ค่าด าเนินงาน 

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

รวมทั้งสิ้น 145,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบสอบถาม   
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โครงการที่ 69 
1. ชื่อโครงการ   โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

ผู้ประสานงาน งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่ง
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันท าให้เกิดความสูญเปล่าของ  
งบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท า โครงการ/กิจกรรมขึ้น เพ่ือหาวิธี  และ
แนวทางในการลดปัญหาในการออกกลางคันของนักเรียน โดยอาศัยนวัตกรรมและวิธี การใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาและเป็นหลักปฏิบัติงานในอนาคต 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของนักเรียน 
3.2 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันลง 20 %  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 ลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
5.2 รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
8.2 รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน  
เชิงคุณภาพ พัฒนารู ปแบบกิ จกรรมในการลดการออกกลางคันที่ มี

ประสิทธิภาพ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย จัดสรรตามงบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
2. ค่าใช้สอย 
3. ค่าวัสดุ 

 
8,000 บาท 
5,000 บาท 

22,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
10.2 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
10.3 จากแบบสรุปจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
10.4 จากรายงานจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
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โครงการที่ 70 
1. ชื่อโครงการ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน   ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ.2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ฝ่ายวิชาการ ในฐานะที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน ตระหนักดีว่าการศึกษาทุกแขนง มี
ขนบประเพณีนิยมที่สอนและกระตุ้นให้ผู้ศึกษายึดมั่นในหลักคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 
ดังนั้น พิธีกรรมการไหว้ครู เพ่ือด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตามจารีตประเพณีที่โบราณได้กระท าสืบต่อกันมา ใน
อันที่จะให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติได้รู้คุณคน ประพฤติตนให้อยู่ในลู่ทางที่ดีงาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์จุดหมายปลายทางของ
การศึกษาที่ตั้งใจไว้  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ีได้กระท าสืบต่อกันมา 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ อันจะส่ งเสริมให้นักศึกษามี

จิตส านึก ในการรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทางท่ีดีงาม 
 3.3 เพ่ือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

3.4 เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมด้านจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ในการศึกษา
หาความรู้ และน าวิชาชีพที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธี  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก มีส่วนร่วมในการสืบสานและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตาม 
จารีตประเพณีท่ีได้กระท าสืบต่อกันมา 

5.2 นักเรยีน นักศึกษา ทุกชั้น ทุกแผนก ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งมีจิตส านึกใน 
การรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทางที่เหมาะสมและดีงาม 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงรายทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก มีส่วนร่วมในการสืบสานและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตาม 

จารีตประเพณีท่ีได้กระท าสืบต่อกันมา 
8.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้น ทุกแผนก ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งมีจิตส านึกใน 

การรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทางที่เหมาะสมและดีงาม 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ตามเป้าหมายเชิงประมาณเข้า

ร่วมพิธี  
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ กษ า  ทุ ก
ระดับชั้น 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีขวัญและก าลังใจ มี
ความพร้อมด้านจิตใจ ที่จะมุ่งมั่น อดทน ในการศึกษาหาความรู้ 
และน าวิชาที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง (ค่าวัสดุใช้สอยต่างๆเช่น เครื่อง

บวงสรวง, เครื่องปัจฉะมังสาหาร, ค่าสวัสดิการ ต่างๆ) 
30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ผลการจัดกิจกรรม 
10.2 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 71 
1. ชื่อโครงการ  ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน แผนกวิชาชีพ/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
           ดวยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ซึ่งครอบคลุมการ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยก าหนดรายละเอียดในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงาน (การศึกษาดู
งานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษามองเห็น
เสนทางอาชีพ และโอกาสของการท างานในอนาคต    สถานศึกษาตองจัดใหมีการศึกษาดูงาน ในระดับ ปวช.
และปวส. ชั้นปที่ 1 ทุกคนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสัปดาหที่ 1 - 2 ของภาคเรียนแรก เพ่ือจะช
วยใหนักศึกษาวางแผนการเรียนไดอยางมีเปาหมายชัดเจนมากขึ้น และ เป็นประตูดานแรก ที่จะท าใหครูและ
นักเรียนมีความใกลชิดกัน กอนเริ่มการเรียน การสอน นอกจากนั้นยังสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร   จัด
การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให้
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยฝ่ายวิชาการ จึงไดจัดใหมีโครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา
ขึ้นเพ่ือเปนการสนองนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเปดโอกาสใหนักเรียน 
นักศึกษาชั้น ปวช.2 – 3 และ ปวส.2 ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในวิชาชีพของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3.2 เพ่ือให้ครู และผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพของตนเอง 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
 นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่สอดคล้องกับ

วิชาชีพของตนเอง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
            นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียนของตนเอง และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียนของตนเอง และน ามา 

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1  เข้าร่วม

กิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.2 และปวส.2  เข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวน 2,000 คน 
 
จ านวน 2,000 คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
หน่วยงานรัฐ  และเอกชนที่สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเอง 
2. ผู้สอนได้เข้าใจ และจ าแนกผู้เรียนได้ตามความถนัด และความ
สนใจในวิชาชีพ 
3. ผู้สอนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพของตน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1. งบประมาณตามโครงการเรียนฟรี15ปี ส าหรับนักเรียน ระดับ 

ปวช.1 – 3  
2. เงินรายได้สถานศึกษา ส าหรับนักศึกษา ปวส.1 – 2 

400,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 72 
1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 

ผู้ประสานงาน แผนกวิชาชีพ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
           ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ก าหนดให้สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา 
การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตอบสนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอัน
เป็นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมี  สมรรถนะจน
สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบาย
ดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชาขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอน และผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3.3 เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชาและประจ าส านักงานของหน่วยงานในฝ่าย
วิชาการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
            5.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 5.2 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องกับหน่วยการ 
เรียนของรายวิชาเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.2 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องกับหน่วยการ

เรียนของรายวิชาเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
8.3 วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการจัดอาชีวศึกษาตามนโยบาย 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียน การสอนประจ าแผนกวิชา และ
ประจ าส านักงานของหน่วยงานฝ่ายวิชาการ   

จ านวน 12 รายการ  

เชิงคุณภาพ 1. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
น าไปใช้กับครุภัณฑ์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet  จ านวน 1 เครื่อง  

2.หุ่นสักหลาด  จ านวน 10 เครื่อง  เครื่องละ 800 บาท 
3.จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิว  จ านวน 1 เครื่อง 
4.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จ านวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 25,000 บาท 
5.เครื่องท าไอศกรีม  จ านวน 1 เครื่อง 
6.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
7.ตู้เย็น 14.3 คิว  จ านวน 1 ตู้ 
8.ขาหยั่งส าหรับเขียนรูป  จ านวน 5 อัน  อันละ 1,250 บาท 
9.ตู้ไม้บานประตูกระจก  จ านวน 2 ตู้  ตู้ละ 4,500 บาท 
10.แท่นยืนพูด  จ านวน 1 อัน 
11.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ( Inkjet Print) จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 4,500 บาท   
12.เครื่องนับจ านวน ดิจิตัลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง 
13.ระบบกล้องวงจรปิด 

35,000 บาท 
8,000 บาท 

25,000 บาท 
50,000 บาท 
15,000 บาท 
12,000 บาท 
17,559 บาท 
6,250 บาท 
9,000 บาท 
4,500 บาท 
9,000 บาท 

 
3,500 บาท 

220,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 414,809 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 73 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาโครงงาน หรือโครงการทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดบผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด นอกจากนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนโดยจัดให้มีการประกวด แสดง และเผยแพร่
ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับ
รางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
โครงงาน / โครงการ ทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3.2 เพ่ือจัดการประกวด แสดงและเผยแพร่โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์  

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.3 เพ่ือน าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

และเข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 
โครงงาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
           5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

5.2 ครูได้พัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดผ่านโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับ
หลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5.3 สถานศึกษาได้ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้านการวิจัย 
ผ่านโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ . 2559 
สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ .ศ . 2551 และพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ . 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับ  ที่ 3) พ .ศ . 2553 
6. กลุ่มเป้าหมาย : จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

8.2  ครูได้พัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดผ่านโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับ
หลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

8.3 สถานศึกษาได้ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้านการวิจัย 
ผ่านโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ . 2559 
สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ทุกสาขาวิชาชีพ  และ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. จัดการประกวดแสดงเผยแพร่โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในสถานศึกษา 
3. น าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หรือโครงงานวิทยาศาสตร์
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของจ านวน
โครงการทั้งหมด  และเข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาคและชาติ 

ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 
 

จ านวน 1 ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ ได้ตามเป้าหมายด้านคุณภาพก าหนด  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 70,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 74 
1. ชื่อโครงการ   บริการทางวิชาการ และวิชาชีพระยะสั้น 

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ.2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ 
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพใน
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรมระยะสั้นขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้แผนกวิชาทุกแผนกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ/
การฝึกอบรมระยะสั้น 

3.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ/การ
ฝึกอบรมระยะสั้น 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

1.4  ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 4.2 นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 4.3 ทุกสาขาวิชาจะต้องมีโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ต่อปีการศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)     
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ/การฝึกอบรมระยะสั้น โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 แผนกวิชาทุกแผนกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ/การ
ฝึกอบรมระยะสั้น ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ.2559 

8.2 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ/การ
ฝึกอบรมระยะสั้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ทุกสาขาวิชาจะต้องมีโครงการบริการวิชาชการ และวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพ/ฝึกอบรมระยะสั้น  โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 100,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 75 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาสถานที่จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ ก าหนดให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ และการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา หรือสถานที่ส าหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านปฏิรูปการเรียนรู้ 
เพ่ือผู้เรียนทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา รวมทั้งประชาชนได้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานให้เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านบรรยากาศ ความสะอาด และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (Self-Learner) และ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือจากงบประมาณ 
เพ่ือขยายผลให้เป็นสถานที่ส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
หลักการให้การเรียนรู้ (Learning How to Learn) และสถานศึกษาเป็นแหล่ง เรียนรู้ของสังคม (Learning 
College) เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน นักศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือสร้างให้สาขาวิชาตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเป็น
ที่ยอมรับ 

3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เป็นสถานที่การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของสังคม/ชุมชน  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีทิศทางในการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

1.4 มีห้องเรียน/สถานที่การเรียนรู้เฉพาะทางไม่น้อยกว่า 1 ห้องเรียน ต่อ 1 สาขาวิชา 
4.2 มีสาขาวิชาเข้ารับการประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชา 
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 5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 สาขาวิชามีสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางที่มีความทันสมัย จนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน

วิชาชีพต่อชุมชน 
5.2 สถานศึกษามีระบบการบบริหารจัดการสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึง 

พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
5.3 สถานศึกษามีสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่เป็นต้นแบบ และผ่านการประเมินการจัดสถานที่การ

เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาระดับชาติในแต่ละประเภทวิชา 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ทุกสาขาวิชามีสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษามีปริมาณมากขึ้น 
8.2 กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
  

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. มีห้องเรียน/สถานที่การเรียนรู้เฉพาะทาง 
 
2. มีสาขาวิชาเข้ารับการประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาทาง  

ไม่น้อยกว่า 1 ห้องเรียน ต่อ 
1 สาขาวิชา 
ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ 1. สาขาวิชามีสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางที่มีความทันสมัย จน
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพต่อชุมชน 
2. สถานศึกษามีระบบการบบริหารจัดการสถานที่จัดการเรียนรู้
เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่เป็นต้นแบบ และ
ผ่านการประเมินการจัดสถานที่การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษาระดับชาติในแต่ละประเภทวิชา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจและการสังเกต 
10.2 ผลการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
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โครงการที่ 76 
1. ชื่อโครงการ   การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รู้จักท างานเป็นทีม อีกทั้งสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการ
ประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 มาตรฐานที่3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ในประเด็นสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้
ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติบัตรยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก หรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ดังนั้นการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน  
นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โดยงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน การสอน จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ.2559 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติบัตรทางด้านวิชาชีพ 
3.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
3.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกทางความสามารถท้ังด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 
3.4 เพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งในระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
4.2 นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ90 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่

ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
8.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถทดสอบความสามารถทางด้านวิชาชีพ 
8.3 นักเรียน นักศึกษา รู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
พร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ  15 ปี 

เงินรายได้สถานศึกษา 
241,600 บาท 
100,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 341,600 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 77 
1. ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอย่างมีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  งานวัดผลและ
ประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือจัดกลุ่มเรียน พัฒนา  ความรู้ ทักษะ ซ่อม
เสริม ประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนเติมเต็มความรู้ เสริมแรงจูงใจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน 
3.3 เพ่ือยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1จัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจ าแนกตามคะแนนเฉลี่ย จ านวน  1 ฐาน 
4.2 ครูทุกคนต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4.3 สร้างแรงจูงใจโดยการจัดหารางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกระดับ และแผนกวิชา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 สามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถที่น าผล 

มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้ 
5.2 ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครวูิทยาลัยอาชีวศึกาเชียงราย ทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามนโยบายส านักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  

8.2 คร ูได้ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสมรรถนะรายวิชาตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
8.3 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.จัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจ าแนกตาม
คะแนนเฉลี่ย  
2. ครูทุกคนต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. สร้างแรงจูงใจโดยการจัดหารางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียน
ดีเด่น ทุกระดับ และแผนกวิชา 

จ านวน  1 ฐาน 
 
 
 

เชิงคุณภาพ ได้ตามเป้าหมายด้านคุณภาพก าหนด  
เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 15,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 78 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ผู้ประสานงาน งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุน และก ากับดูแลให้ครูทุกคนน า
ผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการก าหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล 
ตามแผน การจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้เรียน  เพ่ือให้การ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา เพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินรายวิชาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ครูก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

3.2 เพ่ือให้ครูวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอน 
3.4 เพ่ือให้ครูน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงรายวิชาที่สอน 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน  

4.2 ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
4.3 ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  
4.4 ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
4.5 ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
 
 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     271 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ครูทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายด้านปริมาณได้ครบถ้วนมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครวูิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามนโยบายส านักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  

8.2 ครู มีเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะของผู้เรียน 

8.3 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน และทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ได ้
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่สอน  
2. ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 
3. ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  
4. ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 
5. ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

เชิงคุณภาพ ครูทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายด้านปริมาณได้ครบถ้วนมีคุณภาพ
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 
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10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 79 
1. ชื่อโครงการ   ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

ผู้ประสานงาน งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

นอกจากนั้นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการให้ผู้เรียนได้เข้ารับการ
การทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพของตนให้มีความเข้าแข็งมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไป
ตามมาตรฐานดังกล่าว งานวัดผลและประเมินผล จึงจัดโครงการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ครอบคลุมตามสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชา ใน
ระดับคุณวุฒิการอาชีวศึกษา ทั้งนี้การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจะช่วยยกระดับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินภาคความรู้และปฏิบัติให้ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 
3.2 เพ่ือให้การทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน ปวช.3  และปวส.2 ทุกสาขาวิชา

และสาขางาน 
3.3 เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

และผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.4 เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ได้ทดสอบฝีมือตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือ หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางานลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนด 

4.2 นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส.  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในแต่ละประเภทวิชาและสาขางานตามเกณฑ์ก าหนด  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน  ต้อสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการทดสอบ 

5.2 นักเรียนนักศึกษา  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานอาชีพผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 
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7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามนโยบายส านักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  

8.2 คร ูได้ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสมรรถนะรายวิชาตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
8.3 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชา

และทุกสาขางานลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง 
หลักสูตร เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนด 
2. นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส.  เข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองในแต่ละประเภทวิชาและสาขางาน
ตามเกณฑ์ก าหนด  

 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชา
และทุกสาขางาน  ต้อสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการทดสอบ 
2. นักเรียนนักศึกษา  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานอาชีพผ่าน
การทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 40,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 80 
1. ชื่อโครงการ  เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

ผู้ประสานงาน    งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) ก าหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ในวัน
เสาร์ที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของหลักเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 2) เพ่ือน าผลการสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 3) เพ่ือน าผลการสอบ
ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาระดับชาติ 4)เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และ มาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นงานวัดและประเมินผล จึงจัดท าโครงการเตรียมพร้อมก่อนการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติ (V-NET) ให้ผู้เรียนในด้านความรู้ความคิด ทักษะวิชาชีพ และความพร้อมในการปฏิบัติตน 
ก่อนทดสอบ ระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐานก าหนด  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการทดสอบ V-NET 
3.2 เพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.3 เพ่ือน าผลการทดสอบไปประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
นักเรียนระดับ ปวช . 3  และ ปวส . 2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน  คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปคิด

ร้อยละ 70  ของผู้เข้าทดสอบ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับ ปวช. 3  และ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ผู้เรียนได้รับรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าทดสอบ V-NET 
8.2 ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ทักษะ และกระบวนการคิด ตามหมวดวิชา เพ่ือความพร้อมก่อนเข้า

ทดสอบจริง 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขา

งาน 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขา
งาน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 81 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชา 

ผู้ประสานงาน  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ.2559มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนา
รายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้
หลักสูตร ประเมินหลักสูตร และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา และมีครบทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลา 3 ปี ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย มีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3.4 เพ่ือประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
3.5 เพ่ือให้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา  จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 รายวิชา 
4.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  
4.3 ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

รายวิชา  
 4.4 ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา 

4.5 สถานศึกษามีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาครบทุกสาขางานที่มีการจัดการเรียนการ
สอน ภายในระยะเวลา 3 ปี  
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาระดับแผนกวิชา  
5.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  
5.4 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาทุกสาขาวิชาผ่านการประเมิน

จากผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. กลุ่มเป้าหมาย : หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษา  ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

8.2 ครู ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอน  ให้นักเรียน
นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 

8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการได้  
          8.4 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาระดับแผนกวิชา  
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนก
วิชา  
3. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ระดับแผนกวิชา  
4. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ระดับแผนกวิชา  
5. สถานศึกษามีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาครบ
ทุกสาขางานที่มีการจัดการเรียนการสอน ภายในระยะเวลา 3 ปี 

จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 
รายวิชา 
จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 
รายวิชา 
จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 
รายวิชา 
จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 
รายวิชา 
 

เชิงคุณภาพ 1. ข้อมูลที่ เป็นความต้องการของสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาระดับแผนก
วิชา  
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2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนก
วิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  
4. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนก
วิชาทุกสาขาวิชาผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้สถานศึกษา 30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 82 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 

ผู้ประสานงาน  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียริตคุณ
ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการที่ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการ 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในงาน
อาชีพ 

3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนน าผลจากการเรียนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายน าไปจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

3.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง เผยแพร่ และเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค 
และประเทศ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1. จัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา  

4.2. จัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา 
หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปีการศึกษา 

4.3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถใช้
ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

4.4. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถเผยแพร่
ต่อสาธารณะชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
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4.5 ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ได้รับรางวัล หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด 
หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ  

5.2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ใน
ระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ 

5.3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถใช้
ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมถึงได้รับรางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : การจัดนิทรรศการของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

8.2 คร ูและผู้เรียนจัดนิทรรศการวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 
8.3 ครู และผู้เรียนเข้าร่วม แสดง/ประกวด/เผยแพร่ผลงาน และนวัตกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา 

จังหวัด ภาค และประเทศ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 

หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ เพ่ือเผยแพร่  
 
2. จัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ 
และวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือ
ประเทศ  
3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงาน
ทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
4. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงาน
ทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ผลงานนักเรียน นักศึกษาไม่
น้ อ ย ก ว่ า  2  ค รั้ ง ต่ อ ปี
การศึกษา 
ไม่ น้ อยกว่ า  3  ครั้ ง ต่ อปี
การศึกษา 
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5. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงาน
ทางวิชาการ วิชาชีพ ได้รับรางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และ
วิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ 
อย่างมีคุณภาพ  
2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการ
แข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา หรือ
จังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ 
3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงาน
ทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมถึงได้รับรางวัล หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศได้ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้สถานศึกษา 210,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 210,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 83 
1. ชื่อโครงการ  จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น
การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา-   
แหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ
และสมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้  คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่างๆจะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ    
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
          การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  เป็นการจัด
การศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ เมื่อครบก าหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ได้มีก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีท าความตกลงร่วมมือกัน
ระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน ราชประชานุ
เคราะห์ การศึกษาสงเคราะห์ และสถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน ๒ ระบบ) ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยฝ่ายวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้ มี
การศึกษาที่หลากหลายทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไป ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 
ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อม
กัน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.2 เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
3.3 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
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4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 

4.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 

4.3 แลกเปลี่ยนและพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาชีพในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

4.4 จัดการเรียนการสอนร่วมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และการจัดค่ายวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น 

4.5 ศึกษาดูงานร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิศึกษา ในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการจัด
ศึกษาทวิศึกษา 

5.2 มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษา 

5.3 ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมากข้ึน 

5.4 ผู้ เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

5.5 ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพในสถานประกอบการจริง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการจัด
ศึกษาทวิศึกษา 

8.2 มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษา 

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

8.5 ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพในสถานประกอบการจริง 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิ

ศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา)  
3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาชีพในการจัดการ
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) 
4. จัดการเรียนการสอนร่วมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ และการจัดค่ายวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น 
5. ศึกษาดูงานร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิศึกษา ใน
สถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ 

อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 
 
 
 
 
อย่างน้อย 1 สถานศึกษา 
 
 

เชิงคุณภาพ 1.มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เข้าร่วมการจัดศึกษาทวิศึกษา 
2.มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา) ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ และสถานศึกษา 
3.ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมาก
ขึน้ 
4.ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ และมีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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5.ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพในสถาน
ประกอบการจริง 

เชิงเวลา ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้สถานศึกษา 20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 84 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ผู้ประสานงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2559มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักสูตร ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ มวิชา ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต และใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในระดับแผนกวิชา โดยบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีบันทึกหลังการสอน 
3.3 เพ่ือให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3.4 เพ่ือให้ครูมีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน โดยการวิจัยในชั้นเรียน 
3.5 เพ่ือให้ครูมีการผลิต และใช้สื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน  

4.2 ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีบันทึกหลังการสอน 
ทุกรายวิชาที่สอน 

4.3 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชา 
4.ครูผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 เรื่อง / 
ปีการศึกษา 

4.5 ครูผู้สอนทุกคนผลิต และใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จัดท าด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 

5.2 ครู ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะมี
สมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5.3 ครูได้มีการผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสมบูรณ์ส าหรับรายวิชา 
5.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครวูิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จัดท าด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 

8.2 ครู ได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะมี
สมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

8.3 ครูได้มีการผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสมบูรณ์ส าหรับรายวิชา 
8.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการได้ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน  
2. ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีบันทึกหลังการสอน ทุกรายวิชาที่สอน 
3. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชา 
4. ครูผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนการสอน  
5. ครูผู้สอนทุกคนผลิต และใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
อย่ า งน้ อย  2  เ รื่ อ งต่ อปี
การศึกษา 
อย่างน้อย 1 รายวิชา  
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เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และบันทึกหลังการสอน ผ่าน
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยฝ่าย
บริหารในระดับแผนกวิชา และฝ่ายวิชาการ 
4. งานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการ
สอนได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
5. มีการพัฒนา และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน อย่างเป็น
ระบบ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้สถานศึกษา 30,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 85 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

ผู้ประสานงาน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าละ  ร้อยละ 20 ของผู้เรียนทั้งหมด และส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (การฝึกงาน) ในสถานประกอบการ หน่วยงานที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง นอกจากนั้นสถานศึกษามีการ
คัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร  มีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของ
ผู้เรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อน าผลไปปรับปรุง เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพในการฝึกงานของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการฝึกงาน และอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน/การฝึกอาชีพ 
3.2 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน/การฝึกอาชีพ 
3.3 เพ่ือจัดท าคู่มือการฝึกงาน และจัดปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน/การฝึกอาชีพ 
3.4 เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการฝึกงาน/การฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ หรือ

หน่วยงาน 
3.5 เพ่ือจัดการสัมมนา/อบรมครู สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน/การ

ฝึกอาชีพ 
          3.6 เพ่ือให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการฝึกงาน/การฝึก
อาชีพของ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานให้สัมพันธ์กับผู้ เรียนทุกสาขาวิชา ตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 

4.2 จัดประชุมร่วมไตรภาคี (สถานศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 
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4.3 จัดท าคู่มือการฝึกงาน และการฝึกอาชีพ ให้ครบจ านวนของผู้เรียนร้อยละ 100 
4.4 ปฐมนิเทศผู้เรียนทุกสาขางานก่อนการฝึกงาน และการฝึกอาชีพทุกครั้ง 
4.5 ครูนิเทศก์ท าการนิเทศการฝึกงาน/การฝึกอาชีพผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ อย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 
4.6 ครูนิเทศก์ท าการนิเทศการฝึกงาน/การฝึกอาชีพผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดภาคเรียน 
4.7 สัมมนาระหว่างการฝึกงาน/การฝึกอาชีพ ของผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเชิญ   สถานประกอบการ

เข้าร่วมการสัมมนา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.8 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ท าการวัดประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

ผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4.9 จัดท าแผนฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อ 

สาขาวิชา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 

5.2 คู่มือการฝึกงานมีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
5.3 ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการฝึกงาน/การฝึกอาชีพไม่น้อยกว่าระดับดี 
5.4 ผู้เรียนได้รับการนิเทศจากครูนิเทศก์ร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการ และผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี 
5.5 ผู้เรียน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจในการจัดสัมมนาไม่น้อยกว่าระดับดี 
5.6 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท าการวัดและประเมินผลการฝึกงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.7 มีแผนฝึกอาชีพของสาขาวิชาที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนทุกสาขางานก่อนการฝึกงาน และการฝึกอาชีพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้ เรียน ได้รับความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกงาน/การฝึกอาชีพภายใต้
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริงใน สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กับผู้เรียน สามารถน า
ความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบ อาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานได ้

8.2 ครู ได้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ จนมีนักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับ
รายวิชา และ ระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

8.3 สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะมี สมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และพิจารณารับนักเรียน นักศึกษาคนนั้นได้หลัง
ส าร็จการศึกษาเข้าท างานตามหน้าที่ได้ทันที 
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8.4 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มี
สมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานให้สัมพันธ์กับผู้เรียนทุก

สาขาวิชา ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 
2. จัดประชุมร่วมไตรภาคี (สถานศึกษา ผู้ปกครอง และสถาน
ประกอบการ)  
3. จัดท าคู่มือการฝึกงาน และการฝึกอาชีพ ให้ครบจ านวนของ
ผู้เรียนร้อยละ 100 
4. ปฐมนิเทศผู้เรียนทุกสาขางานก่อนการฝึกงาน และการฝึก
อาชีพทุกครั้ง 
5. ครูนิเทศก์ท าการนิเทศการฝึกงาน/การฝึกอาชีพผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ  
6. ครูนิเทศก์ท าการนิเทศการฝึกงาน/การฝึกอาชีพผู้เรียน โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดภาคเรียน 
7. สัมมนาระหว่างการฝึกงาน/การฝึกอาชีพ ของผู้เรียนทุก
สาขาวิชา โดยเชิญ   สถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา  
8. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ท าการ
วัดประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
9.  จั ดท าแผนฝึกอาชีพระหว่ างสถานศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  

 
 
 
 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 
 
 
 
 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1 ครั้ง 
 
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 
ครั้ง 
 
อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ
สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ 1. สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 
2. คู่มือการฝึกงานมีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
3. ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการฝึกงาน/การฝึกอาชีพไม่
น้อยกว่าระดับดี 
4. ผู้เรียนได้รับการนิเทศจากครูนิเทศก์ร่วมกับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ และผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี 
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5. ผู้เรียน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจใน
การจัดสัมมนาไม่น้อยกว่าระดับดี 
6. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท าการวัดและ
ประเมินผลการฝึกงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7. มีแผนฝึกอาชีพของสาขาวิชาที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้สถานศึกษา 150,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 86 
1. ชื่อโครงการ  สัปดาห์ห้องสมุด 

ผู้ประสานงาน  งานวิทยบริการและห้องสมุด/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของสถานศึกษา เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ ในรูปแบบที่
หลากหลาย ห้องสมุดมีการพัฒนาด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนตลอดเวลา เ พ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วที่สุด ดังนั้นงานห้องสมุดจึงได้จัดท าโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เห็นความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน และรักการศึกษาค้นคว้า 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร เห็นความส าคัญของการอ่าน และรู้จักใช้ห้องสมุด
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร เห็นความส าคัญของการอ่าน และรู้จักใช้ห้องสมุดใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

4.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 นักเรียนนักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5.2 สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับห้องสมุด 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5.1 นักเรียนนักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5.2 สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับห้องสมุด 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เขาร่วมกิจกรรม    
เชิงเวลา มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 1.วัสดุจัดนิทรรศการ  2,000 บาท 

2.รางวัลประกวดแข่งขันเปิดพจนานุกรม 2 ระดับ  2,000 บาท 
3.วัสดุส าหรับสอนหนังสือท ามือ 1,000 บาท 

2,000 บาท 
2,000 บาท 
1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 87 
1. ชื่อโครงการ  ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ปี
การศึกษา 2561 

ผู้ประสานงาน  แผนกวิชาสามัญ(กลุ่มภาษาต่างประเทศ)/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 
          ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้เร่ง
ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ใน
ส่วนของอาชีวศึกษาพบว่าผู้เรียนที่จบด้านอาชีวศึกษาและท างานในสถานประกอบการเป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ       
และทักษะชีวิตเป็นอย่างดี แต่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษท าให้เสียโอกาสความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ จึง
ก าหนดนโยบายให้มีการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาให้มีความพร้อมในด้านความรู้ และ
ทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาวิชาที่เรียน การกรอกใบสมัครงาน และการสื่อสารโต้ตอบใน
เรื่องท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้นแผนกวิชาสามัญ (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2561 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาที่เรียน การกรอกใบสมัคร
งาน และการสื่อสารโต้ตอบในเรื่องที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรที่เป็นครูภาษาอังกฤษ และวิทยากร
ชาวต่างประเทศ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาวิชาชีพการกรอกใบ
สมัครงาน 

3.2 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบในการปฏิบัติงาน 
3.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
3.4 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาวิชาชีพการกรอกใบ

สมัครงาน 
4.2 ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบในการปฏิบัติงาน 
4.3 ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
4.4 ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะการท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาที่เรียน และการกรอกใบ

สมัครงาน 
5.2 ผู้เข้ารับการอบรมรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
5.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างประเทศมากข้ึน  

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และ นักเรียนระดับชั้นปวส.2 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาที่เรียน และการกรอกใบ
สมัครงาน 

8.2 ผู้เข้ารับการอบรมรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2561   
2.นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชาที่ก าลังเรียนอยู่ในปี
การศึกษา 2561 

ประมาณ 702 คน 
 

ประมาณ 613 คน 

เชิงคุณภาพ 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดย
ผ่านการทดสอบอย่างน้อย 65 %      

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย เก็บจากนักเรียน นักศึกษาคนละ 300 ทั้งสิ้น ได้แก่ 

1.นักเรียนปวช.3 ทุกสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 702 คน  
2.นักเรียนปวส.2 ทุกสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 613 คน  

 
210,600 บาท 

 
183,900 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 394,500 บาท 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1  จากการท าแบบทดสอบหลังการอบรม 

 10.2  จากการสังเกตการท ากิจกรรมของนักศึกษาระหว่างกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
10.3  จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 88 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 

ผู้ประสานงาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(กลุ่มวิชาภาษาไทย)/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศที่ดีจะน าไปสู่ทิศทางที่
ถูกต้องสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศได้นั้น เยาวชนในประเทศต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ การใช้ภาษาไทยมีความจ าเป็นต่อทุกคนโดยสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตพัฒนา
ตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทางกลุ่มวิชาภาษาไทย จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย และใช้ภาษาไทย 
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกรัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
3.2 เพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยสืบไป 
3.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 
3.4 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีนิสัยรักในการอ่านเพ่ิมข้ึน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกรัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
4.2 ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยสืบไป 
4.3 นักเรียน นักศึกษาให้มีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 
4.4 นักเรียน นักศึกษา ให้มีนิสัยรักในการอ่านเพ่ิมข้ึน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับความรู้ และเห็นคุณค่าของภาษาไทยตลอดจน

อนุรักษ์ภาษาไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับความรู้ และเห็นคุณค่าของภาษาไทยตลอดจน
อนุรักษ์ภาษาไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ทุก
แผนกได้รับความรู้ และเห็นค่าของภาษาไทย 

 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เห็นคุณค่า
ความรู้ด้านภาษาไทย และการอนุรักษ์ ภาษาไทย      

 

เชิงเวลา 1. วันสุนทรภู่  26 มิถุนายน 2561 
2. วันภาษาไทยแห่งชาติ  29 กรกฏาคม 2561 

 

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

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

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท 
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  ผลงานนักเรียน นักศึกษา 
 10.2  แบบประเมินผล 
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โครงการที่ 89 
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผู้ประสานงาน แผนกวิชาเลขานุการ /ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งแผนกวิชาเลขานุการ
ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยให้เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล รักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยห้องเรียนแต่ละห้อง เป็นห้องที่ให้บริการแก่ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาหลายแผนกวิชา ตาม
ลักษณะเนื้อหาและความจ าเป็นของแต่ละวิชา โดยเน้นให้ห้องเรียนเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งานมากที่สุด เกิด
ประโยชน์สูงสุด จากความรับผิดชอบดังกล่าว ทางแผนกวิชาเลขานุการจึงด าเนินการดูแล รักษาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากปัจจุบันห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหลายห้อง ยังขาดความพร้อม
ในด้านครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยและพิมพ์ดีด ที่ในปัจจุบันมีเครื่องช ารุดเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีผู้ใช้จ านวนหลายคน จึงต้องมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ดีดให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การจัดการเรียนการสอนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพ่ือเป็นสถานศึกษาดีเด่น
และแบบอย่างท่ีดีของจังหวัดเชียงรายต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
3.2 เพ่ือจัดท าห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของแผนกวิชา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
4.2 จัดท าห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของแผนกวิชา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 มีเครื่องพิมพ์ดีดที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน จ านวน 120 เครื่อง 
5.2 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความ สมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจน

ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งาน
สูงสุด 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 มีเครื่องพิมพ์ดีดที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน จ านวน 120 เครื่อง 
8.2 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความ สมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจน 

ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งาน
สูงสุด 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด จ านวน 120 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความสมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อ

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
36,000 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 36,000บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

ประเมินโดยการสอบถามจากนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     313 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 



  ส่วนที ่3  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     314 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 91 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน ห้อง 334 

ผู้ประสานงาน  แผนกวิชาเลขานุการ /ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ปรับปรุงระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ใน
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในตารางสอนของวิทยาลัย ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ เพ่ือให้มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือสามารถจัดหาวัสดุถาวร และอุปกรณ์ประกอบ มาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีเกิดการ 
เสียหาย ช ารุด ไม่สามารถใช้เรียนใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสนใจใฝ่เรียนมากยิ่งข้ึน 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 เพ่ือสามารถจัดหาวัสดุถาวร และอุปกรณ์ประกอบ มาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีเกิดการ 
เสียหาย ช ารุด ไม่สามารถใช้เรียนใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสนใจใฝ่เรียนมากยิ่งข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

5.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.2 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความ สมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจน

ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งาน
สูงสุด 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 334 
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
8.2 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความ สมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจน

ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งาน
สูงสุด 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีห้องปฏิบัติการพิวเตอร์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความสมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อ

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561  
เชิงค่าใช้จ่าย หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์ (ค่าใช้สอย)  

จัดหา CD ROM, GARD เสียง, RAM, 
30,000 บาท 
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โปรแกรมติดตั้งระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 ประเมินโดยการตรวจสอบ ดูแล สังเกตประสิทธิภาพการให้บริการของห้องที่ด าเนินการปรับปรุง  
โดยประเมินผลจ านวน 3 ครั้ง ก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการ 
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โครงการที่ 91 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าและก็อกน้ าห้องแปรรูปและถนอมอาหาร 

ผู้ประสานงาน  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และเป็นวิทยาลัยที่มีนักเรียน
นักศึกษา ที่ให้ความสนใจในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในการพัฒนาและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการทางอาหารจะต้องมีคุณภาพ และห้องปฏิบัติการอาหารควรจะต้องมี
ความสะอาด การจัดเก็บอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้เป็นสื่อในการ
เรียนของนักเรียนจะต้องทันสมัยและอ านวยความสะดวกต่อนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะเนื่องจาก
การประกอบอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายวิชาการแปรรูปอาหาร วัสดุอุปกรณ์จะต้องมีความทันสมัย และ
อ านวยความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร จะต้องได้รับความใส่ใจและดูแล
เป็นพิเศษ เนื่องจากห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร เป็นห้องที่ส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านอาหารต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน แผนกอาหารและโภชนาการ ให้มีกระบวนการท างานที่เป็น
ระเบียบ และปลูกจิตส านึกในงานด้านความสะอาดและความปลอดภัย 

3.2 เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิติงานด้านอาหารโดยจัดการส่งเสริมและปรับปรุงการ
เรียนรู้ให้เหมือนกับสถานประกอบการที่มีความทันสมัยในการใช้อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยี 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกในหลักคุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนเอง 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ ความสะดวก ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนา
ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ระบบในสถานประกอบการจริงที่มีการใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกต่อ
การผลิตอาหาร และส่งเสริมให้มีคุณภาพต่อสังคมไทยต่อไป 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 
7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ ความสะดวก ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนา
ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ระบบในสถานประกอบการจริงที่มีการใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกต่อ
การผลิตอาหาร และส่งเสริมให้มีคุณภาพต่อสังคมไทยต่อไป 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.ระบบน้ า 
2.ก็อกน้ า 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับความรู้
และมีการใช้สื่อใหม่ๆ ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพ ให้มีความรับผิดชอบ โดยการสร้างห้องปฏิบัติการ
เหมือนสถานประกอบการจริงที่มีการใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือ
ความสะดวกต่อการผลิตอาหาร 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

แบบติดตามผลหลังการใช้งานน้ าและระบบน้ าของแลปแปรรูปและถนอมอาหาร รวมถึงการประเมิน
การใช้งาน ความพึงพอใจ ความสะดวก ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
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โครงการที่ 92 
1. ชื่อโครงการ  จัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดเชียงราย 

ผู้ประสานงาน  แผนกวิชาคหกรรม /ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ตามหนังสืออ้างอิงถึง จังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ งานพระในการจัดงานราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดเชียงราย จ านวน 5 วัน ระหว่าง
วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 7
สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริม
ความร่วมมือ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา รวมถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
หรือเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/
พระราชกรณียกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
โดยการจัดนิทรรศการดังกล่าวเพ่ือแสดงถึงพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจของพระองค์ และการแสดงให้
เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของผสกนิการชาวเชียงราย ที่ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ในการเตรียมงานในพิธีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสม
พระเกียรติ  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3.2 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของผสกนิการชาวเชียงราย และคณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

เต็นท์ขนาด 18*24 จ านวน 1 หลัง จัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ พร้อมตกแต่ง
ดอกไม้ และภูมิทัศน์ภายใน จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560และก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 16 
ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) 

5.1. ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ งานพระใน
การจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดเชียงราย
 5.2. ผลงานนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ พร้อมตกแต่งดอกไม้ และภูมิทัศน์ภายใน
เต็นท์ขนาด 18*24 จ านวน 1 หลัง  
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6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ งาน
พระในการจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัด
เชียงราย  
7. พื้นที่ด าเนินการ : บริเวณลานสนามบินเก่า  จังหวัดเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ตานโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

8.2 ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ งานพระใน
การจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดเชียงราย 

8.3 ผลงานนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ พร้อมตกแต่งดอกไม้ และภูมิทัศน์ภายใน
เต็นท์ขนาด 18*24 จ านวน 1 หลัง 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. เต็นท์ขนาด 18*24  จ านวน 1 หลัง 
เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการพระราช

ประวัติ/พระราชกรณียกิจ งานพระในการจัดงานราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช จังหวัดเชียงราย  
2. ผลงานนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ พร้อม
ตกแต่งดอกไม้ และภูมิทัศน์ภายในเต็นท์ขนาด 18*24 จ านวน 1 
หลัง  

 

เชิงเวลา สิงหาคม – ตุลาคม 2560  
เชิงค่าใช้จ่าย   

รวมทั้งสิ้น  
 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
10.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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โครงการที่ 93 
1. ชื่อโครงการ  เชิญวิทยากรสาธิตการแต่งหน้าเค้กโดยใช้ฟองดองท์หรือพลาสติกไอซิ่ง 

ผู้ประสานงาน  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ/ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและเหตุผล 

ด้วยแผนกอาหารและโภชนาการ มีการเรียนการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก เค้กเชิงธุรกิจ รหัส
วิชา 3404 – 2120 ระดับ ปวส. จุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส าหรับผลิตเค้กและแต่งหน้าเค้ก สามารถพัฒนารูปแบบเค้กให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการตลาดซึ่งปัจจุบันได้
พัฒนาจากการใช้ครีมไอซิ่งต่างๆ มาเป็นฟองดองท์หรือพลาสติกไอซิ่ง เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าหารูปแบบการ
แต่งหน้าเค้กที่ทันสมัย และเป็นที่นิยม โดยให้นักศึกษาสามารถออกแบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท าให้เพ่ิม
ทักษะและประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าร้านเบอเกอรี่ต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ฟองดองท์ในการตกแต่งเป็นการ์ตูน 

ในปัจจุบันการแต่งหน้าเค้กมีความส าคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน ฉลองวันเกิด 
ปาร์ตี้สังสรรค์ หรือวันขึ้นปีใหม่ นักศึกษาสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวและผู้ที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้นักศึกษายกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3.2 เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษา ที่มีแนวโน้มจะหารายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือเป็นอาชีพ

เสริม 
4. ผลผลิตโครงการ  (Output) 

4.1 ให้นักศึกษายกระดับคุณภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4.2 เตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษา ที่มีแนวโน้มจะหารายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือเป็นอาชีพเสริม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
5.1 นักศึกษาสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาชีพ 
5.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในงานอาชีพและสถานประกอบการต่อไป 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการ 311, 312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักศึกษาสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาชีพ 
8.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในงานอาชีพและสถานประกอบการต่อไป 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. นักศึกษาสามารถปั้นฟองดองท์ได้ 

46 คน 
19 คน 

คนละ 2 ราย 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนสามารถประดิษฐ์ตกแต่งหน้าเค้กด้วยฟองดองท์

ตามโครงการ 
 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 256  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากร 2 คน 5,400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,400 บาท 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 นักศึกษาสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาชีพ 
10.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในงานอาชีพและสถานประกอบการต่อไป  
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ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

4.1 แนวทางการพิจารณาสิงของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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4.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
พ.ศ. 2559 
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4.5 คณะผู้จัดท า 
 - คณะที่ปรึกษา 
 1. นายปริวิชย ์  ไชยประเสริฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2. นายศรากร    บุญปถัมภ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
   - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   - ฝ่ายวิชาการ 
 3. นายสุภเวช   โชติญาณวงษ์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
   - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
         - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 - คณะผู้จัดท า 
 1. นายศรากร    บุญปถัมภ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. นางเยาวเรศ   เวียงค า   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 3. นางสาวจันทร์จิรา พร้อมสุข  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
  
 

 



 


