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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบัน       
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2  จัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา         
ให้มีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนยุทธศาสตร์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
 โดยบูรณาการนโยบายเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระบบกลไกสู่การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  และน าผลที่ได้จากการรายงานไปพัฒนา ปรับปรุง มุ่งสู่คุณภาพตามวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (P-D-C-A) 
 บัดนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย            
ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ สนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา                  
พ.ศ. 2551  สืบตอ่ไป 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญ 
ค าน า   ก 
สารบัญ    ข 
สารบัญโครงการ   ค 
ส่วนที่  1  บทน า 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา   1 
 1.1 นโยบายรัฐบาล ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา   1 
 1.2 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   4 
 1.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   8 
 1.4 ข้อเสนอเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   9 
 1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2560 - 2564    9 
       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
 
ส่วนที่  2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนโยบาย  11 
 2.2 ความโดดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 12 
 2.3 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 15 
 2.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 20 
 2.5 ข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 21 
 2.6 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 34 
 
ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 39 
 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2564 43 
 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 45 
 3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 53
  
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 4.1 แนวทางการพิจารณาสิงของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก  
      ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 4.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 4.3 คณะผู้จัดท า 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญโครงการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

พัฒนาบุคคลากร ๕๓ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ๕๕ 
ตรวจสุขภาพประจ าปี ๕๗ 
ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และการศึกษาดูงานในประเทศ  
และต่างประเทศ 

๕๙ 

จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร ๖๑ 
จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) ๖๓ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์ งานบริหารงานทั่วไป ๖๕ 
ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๖๗ 
ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน ๖ ๖๙ 
ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน ๘ ๗๑ 
การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม ๗๓ 
ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงฟังฟ้า ๗๕ 
พัฒนางานพัสดุ ๗๗ 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๖๓ ๗๙ 
จัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน ๘๑ 
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลประวัติ ๘๓ 
พัสดุพัฒนางานทะเบียน ๘๕ 
จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน ๘๗ 
เครื่องกรองน้ าสะอาดส าหรับนักเรียน นักศึกษา ๘๙ 
บ้านรื่นรมณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๙๑ 
ประตูแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมการจราจรด้านหน้าสถานศึกษา ๙๓ 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบริเวณเอนกประสงค์ ปี ๒๕๖๔ ๙๕ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ๙๗ 
ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต ก าหนดปัจจุบัน สืบสาน อดีต ปีที่๑๗ ๒๐๒๑ ๙๙ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ ๔.๐ เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ ๑๐๒ 
พัฒนาประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 104 
พัฒนางานการเงิน การบัญชี 107 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
จัดท าความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

109 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 112 
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 114 
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 116 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญโครงการ (ต่อ) 
การหารายได้ระหว่างเรียน 119 
ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 121 
ปรับปรุงเครือข่ายสัญญาณไร้สาย(Wi-fi) ส าหรับอาคาร1 และอาคาร6 123 
จัดซื้อครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 12๕ 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
พ.ศ.2561 

127 

การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับรายบุคคล ระดับแผนกวิชา 
และระดับสถานศึกษา ภายในสถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 

129 

การอบรมออนไลน์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

131 

จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 133 
การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 135 
ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่ชุมชน 137 
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 139 
อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 141 
การปรับปรุงและพัฒนาห้องงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 144 
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ 146 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 149 
ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix it Center) 153 
ฝึกอบรม 108 อาชีพ 156 

อาชีวะอาสา 158 
พัฒนาห้องปฏิบัติงาน 161 
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือคนพิการ 163 
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือประชาชน 165 
ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 167 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 169 
ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษา 171 
บริจาคโลหิตวันแม่สู่วันพ่อ 173 
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 175 
จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 178 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเก่าระดับชั้น ปวช.2,3 ระดับปวส. 2 และปริญญาตรีปีที่ 2 
ทุกแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

180 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

182 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สารบัญโครงการ (ต่อ) 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 184 
โครงการลดปัญหาการลาออกกลางคัน 186 
แนะแนวการศึกษาต่อในวิชาชีพ 188 
ติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 191 
ประชุมแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 193 
ปัจฉิมนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  196 
ปัจฉิมและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 199 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน  
 ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  ๑.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
  1.๒ ยึดมั่นในศาสนา  
  1.๓ มั่นคงในสถาบันกษัตริย์  
  1.๔ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  2.๑ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
  2.๒ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
  2.๓ ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 ๓. มีงานท า – มีอาชีพ  
  3.๑ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก       
  และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
  3.๒ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
  และมีงานท าในที่สุด  
  3.๓ ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 
 ๔. เป็นพลเมืองที่ดี  
  4.๑ การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
  4.๒ ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
  เป็นพลเมืองดี  
  4.๓ การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร 
  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
 ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
 ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้                 
 ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้                       
 เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการ
 สาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้
 มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัด
 การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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  ๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน   
 ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
 กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
 ๒. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
 ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ               
 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึ งดูด         
 การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบ
 และจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ก
 และครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึนควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
  ๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนทั้งใน       
 ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
 อนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง            
 มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้ง
 ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ๓.  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐                    
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม           
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 ๔. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับ      
การดึงดูดนักวิจัยผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้ นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน           
หรือร่วมกับเครือข่าย อ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
 ๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  ๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
 พ้ืนที่ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ
 ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตาม
 ความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
 ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยาวัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง         
 เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ 
 ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์           
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 ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่าย           
 ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อม
 และองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและ
 พัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
  ๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
 การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ          
 เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ
 การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม          
 ให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการ การท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
 การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรรม
 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
 ประเทศ 
 ๖. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  ๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร      
 จัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
 สถาบันการศึกษา แต่ละแห่งพร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้าง
 ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดย
 ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
 เชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้ เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง           
 การพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย            
 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
 เรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
 การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  ๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด
 การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
 ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
 ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
 การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
 ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่
 มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง           
 หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 
  ๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
 ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
 วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่
 ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนด
 มาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพ
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 ของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง        
 ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และ
 กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความ
 เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
 ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้
 ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน
 ประเทศ 
 ๗. จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น   
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บ       
หน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานพร้อมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต  
 

2. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การ
 พัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการ
 ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการ
 เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่
 ศตวรรษท่ี 21 
  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผน
 ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ                       
 ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
 ให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการ
 จึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
 ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
 ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
 เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
 งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
 ยิ่งขึ้น 
  3.  ปรับรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารจั ดการและพัฒนาก าลั งคนของ
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้ง
 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
 ศตวรรษท่ี 21  
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
   แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้อง
   กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
    - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา 
   ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของ
   พ้ืนที่ 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
   หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จาก 
   ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน            
   จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
   ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
   ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อ
   การดูแลสุขภาพ 
   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ 
   ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
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    - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ 
   อาชีพที่เหมาะสม รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตร
   การดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
   โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
   ออนไลน์ระดับต าบล 
    - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าใน
   เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
   พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
   ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว 
    - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ปัญญาประดิษฐ์  และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะ
   การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
    - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ               
   (Hands-on Experience) เ พ่ือให้มีทักษะและความเชี่ ยวชาญทางวิชาการ           
   โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบ 
   เข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
    - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร  
   กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาล 
   ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์ พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรระดับจังหวัด
   ทั่วประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
  พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก
  ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่
  ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้ง
  มีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ 
  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น
  เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
  ประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและจัดการเรียน
  การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนม ี
  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ 
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
  เป็นอาชีพ และสร้างรายได ้
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
  หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี 
  ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน            
  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ        
  ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมี 
  คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
  คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
  ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิต 
  สาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 
ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ าซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
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ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 

3. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
  1. วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความ
 ต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 
  2. ยุทธศาสตร์ 
 2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้อง
 กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ให้มีคุณภาพได้
 มาตรฐานในระดับสากล 
 2.3 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
 2.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาวิชาชีพ 
  2.5 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัด
 อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
  2.6 การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ โดยอาศัยความร่วมมือจาก
 ทุกภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐ 
  3 เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณธรรม คุณภาพ 
 และความเป็นมืออาชีพ 
   2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
   3. เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
  5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 วิชาชีพ 
 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
  1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    1.4 หลักสูตรปริญญาตรี  
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   2. การพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
    2.1 ฝึกอบรม  
    2.2 ฝึกงานในสถานประกอบการ 
    2.3 ศึกษาต่อ  
   3. การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ  
   4. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   5. การจัดหาครูผู้สอน 
 

4. ข้อเสนอนโยบายเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
 1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญ (อาชีวศึกษา 50:50 สายสามัญ) 
 2. เพ่ิมปริมาณครูผู้สอนสายอาชีพให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของครูต่อนักเรียน (อัตราครูส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขาดมาก) ท าให้กระทบต่อการใช้เงินอุดหนุนเพ่ือจ้างบุคลากร 
 3. ลดการจัดอบรมสัมมนาในส่วนกลาง  โดยการใช้ประชุมทางไกล (video conference) ให้มาก 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณครูไม่ทิ้งห้องเรียน 
 4. เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มากข้ึนทุกสถานศึกษา 
 5. เพ่ิมอัตราพนักงานราชการในสายสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ให้กับสถานศึกษาให้เหมาะ
กับขนาดสถานศึกษา เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี ทุกงานอ่ืนๆ เพ่ือลดภาระงานธุรการของครู 
 6. จัดงบประมาณจ้างชั่วคราวทั้งสายผู้สอนและเจ้าหน้าที่ให้กับสถานศึกษา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่จะน า
เงินบ ารุงการศึกษาไปใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา 
 7. การเพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาในทุก
ระดับชั้น 
 8. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อการศึกษาสายอาชีพและการมีงานท า 
 9. จัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและมีงานท าสร้างนวัตกรรมในพ้ืนที่  เน้นจิตอาสาและบริการด้วยใจ      
และเป็นผู้ประกอบการได้ 
 10. ลดการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ในระดับนโยบาย ระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับส านัก และระดับสถานศึกษา เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณท่ีซ้ าซ้อน 
 

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้น                 
บูรณาการการอาชีวศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดี           
และมีความสุขโดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ        
 ให้ เติบโตยิ่ งขึ้น  (New Engine of Growth) ทั้ งในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First Scurve)              
 และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
  - โครงการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น  
    (New Engine of Growth) ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First S-curve)  
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    และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน STEM for TVET 
  - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการ
    เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการผลิตกาลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถด้าน
 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
  - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
    ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่   
สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับ
 การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
  - โครงการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
  - โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  - โครงการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
 ภาคเหนือ 2 
  - โครงการพัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการ 
    อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษาโดยเฉพาะระบบทวิภาคี 
 4. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
เอกลักษณ์ 
 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
อัตลักษณ ์
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในเขตเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

2.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และนโนบาย 
 

ปรัชญา 
“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 

 

วิสัยทัศน์ 
 "มุ่งจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" 
 

อัตลักษณ์  
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เอกลักษณ์  
“วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑ์ดี  เป็นที่ยอมรับ” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อมทั้งขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. ส่ งเสริมและสนับสนุน  สถานศึกษาในการวิจัย  สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี                  
และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

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   
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
(ปวส.) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ สมรถนะหลัก/
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้ งในและต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                 
และการจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           
สู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

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 าปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี  2552 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 - รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมอาชีวะแห่งปี 2552 จากส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552 
 - รางวัลแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

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

(D2) และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552 จากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2553 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการบัญชี 

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สองชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์ และเว็บไซต์ 

พ.ศ.2556 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 - ได้ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1   ที ม  Survay  ชื่ อผลงาน  Decorative of Asean                

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

 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงานเชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)  ในการประกวดการ
จัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

พ.ศ.2559 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด     
ลงนามความร่วมมือในการฝึกงาน นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ             
และบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ 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 2016 ครั้งที่  6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 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" จากประเทศเกาหลีใต ้

 - นักเรียน แผนกวิชาคหกรรม ที่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถรางวัลชนะเลิศ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยช่อดอกไม้แบบ
ประณีตศิลป์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประกวด “วิจิตร
ตระการกรองร้อย -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 าเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ   จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปี
การศึกษา 2559    
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 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ า ตามแนว
พระราชด าริ  พ.ศ. 2559  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน  
ระดับมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 10  โดยส านักงานตัวแทนฮ่ันปั้นประจ าประเทศไทยร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (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           
ชื่อผลงานได้แก่  Marketing Smart Classroom แผนกวิชาการตลาด ประเภทวิชา         
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการท่องเที่ยว แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

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

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

เนาวกรรณิการ์ 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาด้านผู้ เรียนทุกมาตรฐานครั้งสุดท้าย        

โดยผลการประเมินมีค่าคะแนน 3.69 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 - การแข่งขันประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน โจ๊กผักเชียงดา

กึ่งส าเร็จรูป  
 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ 
พ.ศ. 2562 - การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ในการแข่งขันบาสเก็ตบอลชาย-หญิง 
 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่ม ระดับ ปวส. 

โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10  
 - ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยเทียนชัยถวายพระ ประเภท

ประชาชนทั่วไป โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
 - ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับ ปวช. 

โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสวย และอาคารประทับพัก   

ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 10  
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พ.ศ. 2563 - เป็นผู้ประกอบคุณงานความดีด้วยการเสียสละเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน “ครัว
พระราชทาน อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย” ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังแรก 

 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ในการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 400 เมตร ในงานกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 42 ประจ าปี 2564 รองคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 

 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ การพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (online 
Course) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 - ได้รับโล่ชูเกียรติผู้กระท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนาธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนาธรรม 

 

 2.3  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.3.1  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 
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) รั บจากผู้จบ

การศึกษา  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. สาขาวิชา

พิมพ์สกรีน 
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พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ , และระดับ ปวส.  
ระบบปกต ิ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  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหาร    
       และโภชนาการ (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     
  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. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ   
  2.2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
  2.3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.4. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม   
  2.5. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์     
  2.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    
  2.7. สาขาวิชาการบัญชี     
  2.8. สาขาวิชาการตลาด     
  2.9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
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  2.10. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   
  2.11. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   
  2.12. สาขาวิชาการโรงแรม  
  2.13. สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)  
  2.14. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
  2.15. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)   
  2.16. สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  
  2.17.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)     
 3.ระดับปริญญาตรี เปิดสอนในสาขาวิชา ดังนี้ 
  3.1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว     
  3.2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     
  3.3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ   
 

2.3.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiangrai Vocational College 
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 670  ถนนธนาลัย  ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

    รหัสไปรษณีย์ 57000 
โทรศัพท์ : 0-5371-3036 
โทรสาร : 0-5371-1561 
เว็บไซต์ : http://www.cvc.ac.th 

 อีเมล : chiangrai03@vec.mail.go.th   
 

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 
 

สีประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 น้ าเงิน-ฟ้า 
 

ตราประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

         
 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 
แปลงที่ 1 : 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 

http://www.cvc.ac.th/
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มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 9 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 144 ห้อง ได้แก่ 
 1. อาคารเรียนและส านักงาน (อาคาร 1)    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 2. อาคารเรียนประเภทวิชาคหกรรม (อาคาร 2)   จ านวน 1 หลัง   4 ห้อง 

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

 6. อาคารเรียนและส านักงาน (อาคาร 6)    จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
 7. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว (อาคาร 7)  จ านวน 1 หลัง 19 ห้อง 
 8. อาคารปฏิบัติการและหอพัก (อาคาร 8)    จ านวน 1 หลัง 45 ห้อง 
 9. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 9)     จ านวน 1 หลัง   6 ห้อง 

 
แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 

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

ซอย
เจ้า
ชาย 

แปลงท่ี 2 : เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่
ของราชพัสดุ 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. บ้านพักผู้บริหารวิทยาลัย   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) บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต  
5) โรงเก็บของ     6) โรงรถ 
7) ศาลพระภูม ิ     8) ศาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1 2 

4 3 

6 6 
8 

7 

ทางเขา้-ออก 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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2.5 อัตราก าลังและจ านวนนักศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     อัตราก าลัง ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563  (ผู้ให้ข้อมูลงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย) 
 2.5.1 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีบุคลากรทั้งสิ้น  172  คน 
  ก. ข้าราชการ  66 คน 
   1. ผู้บริหาร     4  คน 
   2. ข้าราชการครู   62 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน    - คน 
  ข.ลูกจ้างประจ า  4 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน     -  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน    4  คน 
  ค. พนักงานราชการ 7 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   6  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  1  คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว 95 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   50   คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  45   คน 
  จ. มีข้าราชการ/ มาช่วยราชการ    -  คน 
  ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ   -  คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    -  คน 
   1. ข้าราชการ     -  คน 
   2. ลูกจ้างประจ า     -  คน 

2.5.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6    15 คน 
  - ปวช./ม.6      3 คน 
  - ปวส./อนุปริญญาตรี   16 คน 
  - ปริญญาตรี    95 คน 
  - ปริญญาโท    39 คน 
  - ปริญญาเอก      5 คน 
    รวม 173  คน 

2.5.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร    74  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน    37  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)   56  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ      6  คน 
    รวม  173  คน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 2.5.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
1) ข้าราชการ (ผู้บริหาร) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ฝ่าย หน้าที่/สนับสนุน 
1. นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ปร.ด  

(บริหารอาชีวและเทคนิค
ศึกษา) 
ค.ม./บธม. 
(บริหารศึกษา/
บริหารธุรกิจ) 

 ผู้อ านวยการ 

2. นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
ศษ.บ. 
(เกษตรกรรม) 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ 

รักษาราชการแทน
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

3. นางสุวิมล ปันนาง ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา)
ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

4. 
 

นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ คอม.  
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 
ปทส. 
(เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร) 

ฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการ 
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2) ข้าราชการ (ข้าราชการครู) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

ประเภทวิชาสามัญ 
1.  นางศศิวิมล สรรพศรี 

 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ 

(ภาษาอังกฤษ) 
- หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

2. 2
. 

นางชลธิชา ชลประทาน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานความ
ร่วมมือ 

3.  นางสมศรี แสงศรีจันทร์  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หัวหน้างานความร่วมมือ 

4.  นายศุภศานต์ รักสกุล ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

5.  นางเณรี ช่างหล่อ ค.บ. (สังคมศึกษา) สามัญสัมพันธ์ 
(สังคม) 

- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์  

6.  นางมนทิรา สุวรรณไตรย์ วท.บ. (จิตวิทยาแนะแนว) สามัญสัมพันธ์ 
(สังคม) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

7.  นางสุพัตรา พรหมพิชัย กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (หลักสูตรการเรียนการ
สอน/ วัดและประเมินผล
การศึกษา) 

สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

8.  นายเพทาย บ ารุงจิตต์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้างานปกครอง 
 
 

9.  นายภาคิน พรหมราช ค.บ. (คณิตศาสตร์) สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

10.  นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม) 

สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

ประเภทวิชาคหกรรม 
11.  นางสาวปนัดดา พ่ึงศิลป์ วท.ม. (โภชนาศาสตร์ศึกษา) 

ศศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
อาหาร 

และโภชนาการ 
-หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
-หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

12.  นายพยุงศักดิ์ บุญศิริ ศษ.บ. (อาหารและโภชนาการ) อาหาร 
และโภชนาการ 

- หัวหน้างานพัสดุ 

13.  น.ส.ชสิา เมืองสิงห์ คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) อาหาร 
และโภชนาการ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

14.  น.ส.รัศม ี   ตาหลวง ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์) อาหารและ
โภชนาการ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

15.  นางอมรทิพย์ สิงหากัน คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) แฟชั่นและสิ่งทอ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
16.  นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์ คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) แฟชั่นและสิ่งทอ - หัวหน้างานสวัสดิการ

นักเรียนนักศึกษา 
17.  นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย คศ.ม. (การพัฒนาครอบครัว

และสังคม) 
ค.บ. (ศิลปประดิษฐ์) 
 

คหกรรม 
 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
 

18.  น.ส.อารีย์ ชั่งชัย คศ.บ. (เทคโนโลยีงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์) 
 

คหกรรม -ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

19.  นายอรรถพล ปิยะลังกา ค.บ.  (คหกรรมศาสตร์) 
 

คหกรรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
20.  นายกมล สาริกานนท์ 

 
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 
คษ.บ. (ศิลปกรรม) 
 

วิจิตร์ศิลป์ - หัวหน้างานอาคาร
สถานที่   

21.  นายก าพล ตรงเมธี คบ.  (ศิลปศึกษา) 
 

วิจิตรศิลป์ - หัวหน้าแผนกวิจิตรศิลป์ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคาร
สถานที่ 

22.  นางปานตา วิมลมิ่ง ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 
ศษ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ์) 

วิจิตรศิลป์ - ผู้ช่วยหวัหน้างานพัสดุ 

23.  นายอุดม ผาค าสระศรี ศษ.บ.(เครื่องหนัง) การออกแบบ - หัวหน้าแผนกวิชา 
การออกแบบ 

24.  นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า วท.ม.  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เซรามกิ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

- หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
25.  นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล บช.ม. (บัญชี) 

ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)   
บธ.บ. (การบัญชี) 
 

การบัญชี - หัวหน้าภาควิชาการบัญช ี

26.  นางนลินทิพย์ วรานนท์ บธ.บ. (ธุรกิจการศึกษา-บัญชี) 
 

การบัญชี - หัวหน้างานการเงิน 

27.  นางเยาวเรศ เวียงค า บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี - หัวหน้าแผนกวิชาการ
บัญชี 

28.  นางปรารถนา เชียงส่ง บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต) 
บธ.บ. (บัญชี) 

การบัญชี - หัวหน้างานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

29.  นางสาวรัตติยา กันทร บธ.บ (การบัญชี) การบัญชี - หัวหน้างานบัญชี 
30.  นางสาวชญานุช    ตุ้ยต๋า บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี - หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
31.  นายทวีรัตน์ ชัยชนะ บธ.บ (การบัญชี) การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา 
32.  นางเจษฎา วงศ์ใหญ่ บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 

บธบ. (การเลขานุการ) 
 

การจัดการ
ส านักงาน 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
การจัดการส านักงาน 

33.  นางกนกวรรณ มูลมณี บธ.บ (การเลขานุการ) 
 

การจัดการ
ส านักงาน 

- หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 

34.  นางสาวสุปรียา สันอุดร บธ.บ (การเลขานุการ) 
 

การจัดการ
ส านักงาน 

- หัวหน้างานบุคลากร 

35.  นางนันทภรณ์ บุญอ่ิม บธ.บ (การเลขานุการ) 
 

การจัดการ
ส านักงาน 

- หัวหน้างานทะเบียน 
 

36.  นายเอนกวงศ์ ยอดด าเนิน ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ผู้ช่วยหวัหน้างานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์   
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

37.  นางสาวนุชจร ี แก้วเพียร ค.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

38.  นางสาวธัญญาณัฐ สระแก้ว บธ.บ  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 

39.  นายสถาวร ใจจุมปา ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสาสนเทศ
และอินเตอร์เน็ต) 
วม.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

40.  นายธวัชชัย สาเกตุ ค.อ.ม.  (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
บุคลากร 

41.  นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
 

42.  นางสาวปิยมาส แก้วอินตา บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

43.  นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการ 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

44.  นายธีระกรณ์ แก้วค า บธ.บ (ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

45.  นางสาวเครือฟ้า อุทธิยา บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน) 
บธ.บ. (การตลาด) 

การจัดการ          
โลจิสติกส์ 

- หัวหน้าแผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์   
 

46.  นางสาวลลิตา จินดาวงษ ์ วทบ. (วิทยาศาสตร์บัณทิต) การจัดการ 
โลจิสติกส์ 

- ผู้ช่วยหวัหน้างาน
ทะเบียน 

47.  นางพจนา นพรัตน์ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

การตลาด - หัวหน้าแผนกวิชา 
การตลาด และแผนก
วิชาการจัดการ 
ธุรกิจค้าปลีก  

48.  นางกิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

การตลาด - หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

49.  นางสาวอุไรวรรณ ค าดี บธบ. (การบริหารธุรกิจบัณฑิต) การตลาด - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้า และ
ประกอบธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
50.  นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว) 
คศ.บ. (การโรงแรมและ
ภัตตาคาร) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้าภาควิชาการ
ท่องเที่ยว 

51.  นายพีระพงษ์ ดวงสนิท ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้าแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว 

52.  นางสาวพิศมัย ต๊ะวิโล ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

53.  นางฤทัยชนก นาคะ ศศ.ม.  (การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานอาชีวศึกษา
บัณฑิต 

54.  นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่/สนับสนุน 

55.  นางสาวมาริสา แสงใส ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานสื่อการ
เรียนการสอน 
- เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

56.  นางพิมพ์ณดา นนประสาท วท.ม. (โภชนาศาสตร์ศึกษา) 
คศ.บ. (การโรงแรมและ 
ภัตาคาร) 
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 

การโรงแรม - หัวหน้าแผนกวิชาการ
โรงแรม 

57.  นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 
ศศ.บ. (การโรงแรมและ
ภัตตาคาร) 

การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 

 

3) พนักงานราชการ  

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
1.  นางมทนพร            อินต๊ะแก้ว ค.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย - เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

นักเรียนนักศึกษา 
2.  นายเตชะตาธรรม     เตชะตามี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) การตลาด -หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์  
3.  นายจิรวัฒน์           วงกา ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.  นางสาว ว.วาณ ี         ธุระพันธ์ บธ.บ. (การโรงแรม) การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานโครงการ

พิเศษและการบริการ 
5.  นางอารีรัตน์           ไชยกิติ คบ. (คหกรรมศาสตร์) อาหารและ

โภชนาการ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

6.  นายอนุพล             บุญศรี คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.  นางวัชราภรณ์ ปินตาสาร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  - เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา 
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4) ลูกจ้างประจ า (ท าหน้าที่นักการภารโรง) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1.  นายจรัญ             สมุดความ ประถมศึกษา นักการภารโรง 
2.  นายสรวย            เทพศิริ ประถมศึกษา นักการภารโรง 
3.  นายพงศธร          ศักดีชน ปริญญาตรี พนักงานขับรถ 
4.  นางจรูญ             แสนมงคล ประถมศึกษา นักการภารโรง 

 

5) ลูกจ้างชั่วคราว (ท าหน้าที่สอน) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
1.  นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข ค.บ. (วิทยาศาสตร์) สามัญสัมพันธ์ 

(วิทยาศาสตร์) 
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

2.  นางสาวพีรรัตน์ อินต๊ะวงค์ ค.บ. (เคมี) สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

3.  นางสาวสุดารัตน์ ประชานุเคราะห์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) สามัญสัมพันธ์ 
(คณิตศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

4.  นางสาวปิยะมาศ สั่งสอน ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

5.  นางสาวยุวล ี ดวงพุทธพรกุล คศ.บ. (เทคโนโลยี
เสื้อผ้าและแพตเทริน) 

แฟชั่นและสิ่งทอ - เจ้าหน้าที่งานอาชี
ศึกษาระบบทวิภาคี 

6.  นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  

7.  นางสาวรุ่งอรุณ ผัดฟอง ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) อาหารและ
โภชนาการ 

-เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

8.  นายกฤษฎา มาตัน คศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์) 

คหกรรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   
- เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอน 

9.  นางอรพิน สืบทิม ค.บ. (ศิลปกรรม) วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

10.  นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง คษ.ม. (ศิลปกรรม) 
ค.บ. (ศิลปะการพิมพ์) 

วิจิตรศิลป์ -เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
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ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
11.  นายสุรชิต ทะยะธง คษ.บ. (ศิลปกรรม) วิจิตรศิลป์ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา 
12.  นางสาวเมทินี ปัญญาฟู วท.บ. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

-เจ้าหน้าที่งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ 
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

13.  นางสาวสุนิสา รัตนประยูร บช.ม.  (บัญชี
มหาบัณฑิต) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

การบัญชี - เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

14.  นางสาวเปมิกา เทพวงค์ บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี -เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพ 
 - เจ้าหน้าที่งาน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา  

15.  นางสาวบุษปรัชต์ บุญธรรม บช.บ. (การบัญชี) การบัญชี - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 
-เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

16.  นางดาวรุ่ง เดชบุญ ศ.บ. (ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกกรม
นักเรียนนักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

17.  นางสาวศิริพันธ์ วงค์ค าลือ บธ.บ. (การตลาด) การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

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

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา   

19.  นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน 
การสอน 

20.  นางสาวพัชรินทร์ ยวงมณี ทล.บ. (การท่องเที่ยว) การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน 
การสอน  

21.  นายเหมราช   เมืองซื่อ ศษ.บ. (พละศึกษา) สามัญสัมพันธ์ 
(พลศึกษา) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
22.  นายสมศักดิ์   จันทร์พินิจ นศ.บ. (การสื่อสาร

ใหม่) 
เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

23.  นางสาวพัชรี   พวยฟุ้ง ศษ.บ. (การสอน
ภาษาจีน) 

สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาจีน) 

- เจ้าหน้าที่งาน 
ความร่วมมือ 

24.  นายนภัทร   ดาววิจิตร บธ.บ. (การจัดการครัว
และศิลปะการ
ประกอบอาหาร) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

25.  นายกิติพงษ์   ปันป่า วท.บ.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 
 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

26.  นายธนากร โพธาชัย ทล.บ.(ดิจิตอลกราฟิก) การออกแบบ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

27.  น.ส.บุษกร เหล็กเพชร คศ.บ. (การออกแบบ
แฟชั่นและเครื่องแต่ง
กาย) 

แฟชั่นและสิ่งทอ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

28.  น.ส.วรรณภา กรุงทอง ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

29.  นายอภิวัตน์ ตุ่นแก้ว ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

30.  นางสาวนิภาพร กุลณา วท.ม. (คหกรรม
ศาสตร์) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

31.  นายพงษ์พินิจ พรหมเนตร ค.บ. (สุขศึกษาและพล
ศึกษา) 

สามัญสัมพันธ์ 
(พลศึกษา) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

32.  นายณัฐพล น้อยตุ่น ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

33.  นางสาวธัญยาภัทธ์ พรหมสังคนะ ทล.บ. (การท่องเที่ยว) การท่องเที่ยว - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

34.  นางสาวศิรดา ทองท ามา ศ.บ. (ศิลปะการ
ถ่ายภาพ) 

เทคโนโลยี
ศิลปกรรม 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

35.  นายประดิษฐ์   คงตุน่ ทล.บ. (การโรงแรม) การโรงแรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

36.  นางสาวธนัดขวัญ  เอ่ียวส่วย บธ.บ.  (บริหารธุรกิจ) การตลาด - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

37.  นายอนุวัต ราชสมบัติ บธ.บ. (การจัดการ
ส านักงาน) 

การเลขานุการ - เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
38.  นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ บธ.ม (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

39.  นางสาวมัลลิกา มีสิริ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

40.  นางสาวธัญญา  วงค์เรือนค า ศศ.บ. (ภาษาไทย) สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาไทย) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

41.  นางสาวนนธนันท์ พุฒนิล น.บ (นิติศาสตร์
บัณฑิต) 

สามัญสัมพันธ์ 
(กฎหมาย) 

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

42.  นางสาวรมิตา เรือนสังข์ คศ.บ (อาหารและ
โภชนาการ) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

43.  นางสาวมนฐิตา วงศา วท.บ. (ชีววิทยา) 
กศ.บ (ชีววิทยา) 

สามัญสัมพันธ์ 
(วิทยาศาสตร์) 

- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

44.  นางสาวสุธน ี เทพผง คบ. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- เจ้าหน้าที่งานความ
ร่วมมือ 

45.  นายประทีป ชาวลี้แสน วท.บ (วิทยาศาสตร์
เพ่ือสุขภาพ) 

สามัญสัมพันธ์ 
(พละศึกษา) 

- เจ้าหน้าที่งานสื่อการ
เรียนการสอน 

46.  นางสาวนิโลบล ปวงงาม บธบ. (บริหารธุรกิจ
บัณฑิต) 

การตลาด - เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์ 

47.  นายณัฐวุฒิ วรรณชัย ศษ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์ศึกษา) 

คหกรรม - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

48.  นายอนุพล จูมพลาศรี บธ.บ. (ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

6) ครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนกวิชา หน้าที่พิเศษ 
1.  นางสุรีย์   ทองกร วท.ม.  (โภชนาศาสตร์

ศึกษา) 
คศ.บ. (อาหารและ
โภชนาการ) 

อาหารและ
โภชนาการ 

- หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร 
และโภชนาการ 

2.  นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์ ศศ.บ. (สังคมศึกษา) สามัญสัมพันธ์
(สังคม) 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7) ลูกจ้างชั่วคราว (ท าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1. นางชุติมณฑน์ กุลดี ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 
2. นางสาวปิยะมาศ ไชยอินถา วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
เจ้าหน้าทีง่านบุคลากร 

3. นางจิราพร ฉุยฉาย บธ.บ. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 
4. นางสาวชยุดา กันทะบัวตอง บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
5. นางกฤตยาภรณ์ หนสมสุข บธ.บ. (การตลาด) เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธุรกิจ 
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจค าแปง บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าทีง่านกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
7. นายไพฑูรย์ พุทธวงค์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
8. นางสาวณัฐนันท์ อุ่นเป็ง บธ.บ. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านความร่วมมือ 
9. นางสาวทัศนีย์ สมุดความ บธ.บ. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวทัศนีย์ พ่ึงพวก บธ.บ. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านวัดผลและ

ประเมินผล 
11. นางสาวปราณี ปิงยอง บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์) 
เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

12. นางสาวณัฐรดา กอบอาสา รศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) เจ้าหน้าทีง่านอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี

13. นายชลธิศ ลือเดช บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ) 

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

14. นางสาวอุไร ปานเปีย ปวส. (อาหารและโภชนการ) เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 

15. นางสาวเบญจมาศ กันธิพรรณ์ ปวส.(การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
16. นายปิยวัฒน์ ศรีสุวรรณ ปวส. (การเลขานุการ) เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 
17. นางพัชนี เกี๋ยงแก้ว ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 
18. นางสาวพิชชาพร อูปค า ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 
19. นางสาวอารียา สาเกตุ  ปวส. (การเลขานุการ) เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์ 
20. นางสาวปิ่นพลอย เชียงแปง ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 
21. นางสาวอ าพิกา ดาววี ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานวิจัย 
22. นางสาวมัณฑนา แก้วบริสุทธิ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ

งบประมาณ 
23. นายคณพนธ์ แผงตัน ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
24. นางสาวรุ่งทิวา ค าอินต๊ะ ปวส. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 
25. นางสาวสุวรินทร์ ระมาย ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาและ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหารงาน 

26. นางสาวพิมภิชา รัตนะ ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

27. นางสาวมุกมณี ฟุ้งศิริสกุล ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานส่งเริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

28. นายชญานนท์ เทพอุดม ปวส. (การบัญชี) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
 

8) ลูกจ้างชั่วคราว (ท าหน้าที่คนงาน ทั่วไป) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งาน 

1.  นายอธิบดี จุลประเสริฐ ปวช. ยามรักษาการณ์ 
2.  นายวิกรม จิตตธร ปวช. พนักงานขับรถ 
3.  นายฉัตรชัย จินะราช ปวช. งานอาคารสถานที่ 
4.  นายเฉลิมพล อาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น ยามรักษาการณ์ 
5.  นางนวลเพ็ญ กองมา มัธยมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
6.  นายอรรถสิทธิ์ ใจวงค์ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
7.  นายประเสริฐ ค าอินต๊ะ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
8.  นางแสงค า นางแล ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
9.  นางบัวผัด กองมา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
10.  นายชาตรี สารสุวรรณ ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
11.  นางสาวกางเขน บุญเป็ง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
12.  นางสาวนภาพร แจ่มสว่าง ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
13.  นางนาดอ   อนันต์สวัสดิ์ธารา ประถมศึกษา งานอาคารสถานที่ 
14.  นายบุญฝาง นันเสียง ประถมศึกษา ยามรักษาการณ์ 
15.  นายสว่าง สิงห์แก้ว ประถมศึกษา ยามรักษาการณ์ 
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2.6. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.6.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2563 (ปีปัจจุบัน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2/2563 
ล าดับ สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

1.  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 19 23 20 

2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 175 169 146 
3.  สาชาวิชาคหกรรม 17 31 21 
4.  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 17 11 15 
5.  สาขาวิชาการออกแบบ 13 8 15 
6.  สาชาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 22 21 21 
7.  สาขาวิชาบัญชี 83 112 106 
8.  สาชาวิชาการตลาด 51 60 51 
9.  สาขาวิชาเลขานุการ 11 10 5 

10.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 63 56 
11.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 34 56 
12.  สาขาวิชาการโรงแรม 69 64 43 
13.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 71 79 55 

รวม 642 685 610 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2/2562 
ล าดับ สาขาวิชา ปวส.1 ปวส.2 

1.  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 9 12 

2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 75 87 
3.  สาชาวิชาคหกรรม 13 6 
4.  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 12 14 
5.  สาชาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 20 17 
6.  สาขาวิชาบัญชี 103 139 
7.  สาชาวิชาการตลาด 28 23 
8.  สาขาวิชาจัดการส านักงาน 12 14 
9.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 34 

10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 23 
11.  สาขาวิชาการโรงแรม 24 40 
12.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 51 46 
13.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ทวิฯ) 74 54 
14.  สาชาวิชาการตลาด(ทวิฯ) 7 14 
15.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ทวิฯ) 6 32 
16.  สาขาวิชาโลจิสติกส์(ทวิฯ) 31 41 
17.  สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิฯ) 19 15 

รวม 568 611 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2562 
ล าดับ สาขาวิชา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50 48 

2.  สาขาวิชาบัญชี 19 29 
3.  สาชาวิชาการท่องเที่ยว 26 10 

รวม 95 87 
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2.6.2 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา/สาขางาน แผนรับ 64 โควตา ปกต ิ
ประเภทวิชาคหกรรม    

 1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 40 20 20 
 2. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ (MEP) 30 20 10 
 3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ 160 80 80 
 4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 40 20 20 

รวม 270 140 130 
ประเภทวิชาศิลปกรรม    

 1. สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขางานวิจิตรศิลป์ 35 10 25 
2. สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขางานการออกแบบ 35 10 25 
3. สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 35 15 20 

รวม 105 35 70 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    
1. สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี(MEP) 40 30 10 
2. สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี 120 80 40 
3. สาขาวิชา/สาขางานการขาย/ตลาด 80 40 40 
4. สาขาวิชา/สาสขางานการเลขานุการ 40 20 20 
5. สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 40 40 

รวม 360 210 150 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
1. สาขาวิชา/สาขางานการโรงแรม 80 20 60 
2. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว(MEP) 40 40 0 
3. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว 80 80 0 

รวม 200 140 60 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 40 40 

รวม 80 40 40 
รวมทั้งสิ้น 1,015 565 450 
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แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา/สาขางาน แผนรับ 64 โควตา ปกต ิ

ประเภทวิชาคหกรรม    
 1. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 25 15 10 

 2. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ  80 40 40 

 3. สาขาวิชา/สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 80 40 40 

 4. สาขาวิชา/สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 20 20 0 

รวม 205 115 90 
ประเภทวิชาศิลปกรรม    

 1. สาขาวิชา/สาขางานวิจิตรศิลป์ 20 10 10 
2. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 20 10 10 

รวม 40 20 20 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    
1. สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี 160 120 40 
2. สาขาวิชา/สาขางานการตลาด 30 30 0 
3. สาขาวิชา/สาขางานการตลาด(ทวิภาคี) 30 30 0 
4. สาขาวิชา/สาสขางานการจัดการส านักงาน 20 15 5 
5. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (MEP) 40 20 20 
6. สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 40 20 20 
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขางานการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกทั่วไป (ทวิภาคี) 

30 30 0 

8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/สาขางานการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) 

25 25 0 

9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
(ทวิภาคี) 

60 30 30 

รวม 435 320 115 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
1. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) 20 10 10 
2. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ทวิภาคี) 20 20 0 
3. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว (MEP) 35 35 0 
4. สาขาวิชา/สาขางานการท่องเที่ยว 35 35 0 

รวม 110 100 10 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 1.สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 30 10 

รวม 40 30 10 
รวมทั้งสิ้น 790 555 235 
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แผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา/สาขางาน แผนรับ 64 โควตา ปกต ิ

1. เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 20 20 0 

2. เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 20 20 0 
3. เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 40 30 10 
4. เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 0 

รวม 100 90 10 
รวมทั้งสิ้น 100 90 10 
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ส่วนที่ 3  
 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
(บกศ.) 

ผลผลิต 
เฉพาะทาง รวม 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
 - งบบุคลากร             -                -                -                -     1,560,000   3,772,705  5,491,880   10,824,585  
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,560,000   1,560,000  

  
    1,560,000  

 ค่าจ้างชั่วคราวครจู้างสอน                         -       1,669,118   3,941,974      5,611,092  
 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา                        -       2,103,587   1,549,906     3,653,493  
 -  งบด าเนินงาน      535,639     4,468,927  -                  -      5,004,566    5,932,178  5,888,104    16,824,847  
      - ค่าตอบแทน     175,800    2,577,140              -                -      2,752,940      492,224  2,808,130     6,053,294  
ค่าตอบแทนสอน     175,800     2,577,140        2,752,940                 -       2,609,210    5,362,150  
ค่าธุรการนอกเวลา                        -         488,400        10,620     499,020  
ค่าตอบแทนวทิยากร                       -     .      126,800     126,800  
ค่าตอบแทนล่วงเวลา                       -     .        61,500        61,500  
ค่าตอบแทนกรรมการ                  1,624           1,624  
ค่าตอบแทนอืน่                       -            2,200   .        2,200  
 - ค่าใช้สอย      79,167      55,000              -                -        134,167   1,895,095   2,404,551     4,433,813  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                 -                   -       1,171,348      540,159     1,711,507  
เงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม                       -         178,837     212,638      391,475  
ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดห้องน้้า                       -     -       215,952      215,952  
ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาลิฟท ์                       -     -         71,155        71,155  
ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

                  -     -        83,100          83,100  

ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล                       -     -         82,350          82,350  
ค่าประกนัอุบัติเหตนุกัเรียน นกัศึกษา                        -     -      756,340      756,340  
ค่าบ้ารุงรักษาหมอ้แปลง                        -     -         48,179          48,179  
ค่าจ้างเหมาบรกิาร                       -          14,150       238,850      253,000  
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง        42,250         55,000            97,250       163,926        261,176  
ค่าซ่อมแซมสวัสดุ/ครุภัณฑ์                        -         267,380        267,380  
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง        36,917               36,917         99,454         30,000       166,371  
ค่าประกนัภัยรถยนต ์                        -             10,101        10,101  
ค่าใช้สอยอื่นๆ                        -           115,727      115,727  
 - ค่าวัสด ุ   280,672    596,198              -                -     876,870   2,712,843     256,134      3,845,847  
 วัสดุส้านกังาน        16,934         17,104             34,038       788,440         26,353        848,831  
 วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น     62879..40                     -        190,714  

 
    190,714  

 วัสดุกอ่สร้าง           17,270             17,270       190,714        207,984  
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         12,785               12,785       63,707         23,410        99,902  
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                        -           16,125         16,125  
 วัสดุหนังสอื วารสาร และต้ารา                         -           66,785            66,785  
 วัสดุคอมพิวเตอร ์                        -           18,377            18,377  
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  48,369            48,369  
 วัสดุเกษตร                         -            1,872           1,872  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
(บกศ.) 

ผลผลิต 
เฉพาะทาง รวม 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
 วัสดุงานบ้านงานครัว                         -         135,790         4,000     139,790  
 วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย                         -            22,800          22,800  
 วัสดุผ้าและเครือ่งแต่งกาย                         -            14,740       14,740  
 วัสดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์                         -                      -    
วัสดุอืน่ๆ                        -             57,514        57,514  
วัสดุการศึกษา (วัสดุฝกึ)      250,953       561,824           812,777    1,191,950       107,317    2,112,044  
 - ค่าสาธารณูปโภค              -    1,240,589              -                -     1,240,589    832,015      419,290    2,491,894  
 ค่าน้้าประปา                         -       199,809       137,140      336,949  
 ค่าไฟฟ้า      1,240,589        1,240,589       399,598       195,607    1,835,794  
 ค่าโทรศัพท ์                        -           20,000         30,368          50,368  
 ค่าไปรษณีย์                         -           26,083            26,083  
 ค่าบริการอนิเทอร์เนต็                         -         186,525         56,175      242,700  
 - งบลงทุน             -                -                -                -      8,291,888              -       912,865    9,204,753  
 - ครุภัณฑ์             -                -                -                -      8,291,888              -       912,865     9,204,753  
เครื่องคอมพวิเตอร ์ส้าหรับงาน
กราฟฟิกและมัลติมเีดีย 

           2,988,000          2,988,000  

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส้าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

             335,200          335,200  

ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาต ิ            1,589,900         1,589,900  
ชุดปฏิบัติการครัวเย็น            989,900           989,900  
ชุดปฏิบัติการอาหารเตาอบเบเกอรร์ี ่            2,388,888          2,388,888  
จอแสดงภาพ                    93,360        93,360  
หม้อตุ๋น classic                   3,000         3,000  
เครื่องท้าทองม้วน                   12,000       12,000  
กระดานไวท์บอร์ด                   10,000        10,000  
เครื่องผสมอาหาร KitchenAid                 114,500       114,500 
โต๊ะสแตนเลส                180,000      180,000  
เครื่องคอมพวิเตอร ์                 128,780      128,780  
เก้าอี้ส้านกังาน                   23,090        23,090  
เครื่องพมิพ์ส้านกังาน                    60,160        60,160  
เครื่องท้าลายเอกสาร               179,000      179,000  
วิทยุสื่อสาร                   22,000       22,000  
อ่างล้างมอืแบบ 4 หลุมพร้อมสขุภัณฑ ์                   12,075        12,075  
เครื่องชั่งดิจิตอล                  4,000         4,000  
เครื่องปรับอากาศ                 31,000        31,000  

เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์                 39,900  39,900  

กล้องถ่ายรูป                  62,900        62,900  
โต๊ะและเกา้อี้คอมพิวเตอร ์                  62,900        62,900  
จอ LED Full Color Outdoor 
Display P10 

                355,600      355,600  

ถังเก็บน้้าบนดนิ                  15,600        15,600  
เสาสวิง                   26,830          26,830  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
(บกศ.) 

ผลผลิต 
เฉพาะทาง รวม 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
เครื่องป่ันของเหลว                  3,500         3,500  
เครื่องป่ันของแห้ง            2,500          2,500  
เครื่องท้าบะหมี ่                    7,000         7,000  
 - งบเงินอุดหนุน             -                -                -                -     9,306,350              -       9,306,350  
สนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(15 ปี) 

                 

       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                1,956,050      1,956,050  
       - ค่าอุปกรณก์ารเรียน                    4,118,000      4,118,000  
       - ค่าหนังสือเรียน                            947,140         947,140  
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                  1,813,500      1,813,500  
ทุนการศกึษาเฉลิมราชกมุาร ี               172,500        172,500  
ค่าอุปกรณ์การเรียนนกัเรียนสาย
อาชีวศกึษา 

              299,160       299,160  

 - งบรายจ่ายอื่น             -                -                -                -    5,512,100        5,512,100  
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชวีศึกษา (บ่ม
เพาะ) 

            270,000       270,000  

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม ่

           162,000      162,000  

โครงการยกระดับการจัดการอาชวีะ
เป็นศูนย์กลางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

             150,000          150,000  

ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศกึษา(ทวิ
ศึกษา) 

          1,307,400        1,307,400  

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศกึษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

               76,800              76,800  

โครงการส่งเสริมสถานศกึษา
อาชีวศกึษาให้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

          1,010,700        1,010,700  

โครงการพัฒนา&ยกระดับศูนย์ซ่อม
สร้าง (Fix it) 

             888,000            888,000  

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของอาชีวศกึษา 

               26,000            26,000  

โครงการเร่งประสทิธิภาพการสอนครู
อาชีวศกึษา (สนับสนนุครู) 

             379,200         379,200  

โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคนืครูให้
นักเรียน (สนับสนุนเจ้าหน้าที่) 

             235,200          235,200  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า             300,000         300,000  
โครงการอาชีวศกึษาต้านยาเสพตดิ              40,000            40,000  
โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

              30,000          30,000  

โครงการส่งเสริมพฒันาตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิม่เวลารู ้

             50,000           50,000  

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจดัการ
เรียนการสอนประเมนิผล 

            525,000          525,000  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกนัคุณภาพแบบออนไลน ์

              41,800            41,800  

โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศกึษา               20,000            20,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
(บกศ.) 

ผลผลิต 
เฉพาะทาง รวม 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
 - ส ารองเพ่ือสนับสนนุงานนโยบาย 
สอศ. กระทรวง พื้นที ่

         -       120,110      120,110  

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ             1,016,577    1,016,577  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ประมาณการรายรับ   61,970,367 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 

 
 22,000,000  บาท 

 
 

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน  1,000,000  บาท 
  

 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 21,000,000  บาท 

   ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

   9,970,367  บาท 
 

 
งบบุคลากร   1,560,000  บาท 

  

 
งบด าเนินงาน  7,198,450  บาท 

  

 
งบลงทุน              -    บาท 

  

 
งบเงินอุดหนุน 24,208,617  บาท 

  

 
งบรายจ่ายอื่น 7,003,300  บาท 

  2. ประมาณการรายจ่าย         61,970,367  บาท 

 
งบบุคลากร  

 
 13,110,000  บาท 

 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  1,560,000  บาท 
  

 
 - ค่าจ้างชั่วคราวครูจ้างสอน 5,500,000  บาท 

  

 
 - ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา  6,050,000  บาท 

  

 
งบด าเนินงาน 

 
26,420,000  บาท  

 
 

 - ค่าตอบแทน 8,978,000  บาท 
  

 
 - ค่าใช้สอย 7,622,000  บาท 

  

 
 - วัสดุ  5,330,000  บาท 

  

 
 - ค่าสาธารณูปโภค  4,490,000  บาท 

  

 
งบลงทุน 

 
              -    บาท 

 
 

-              -    บาท 
  

 
งบเงินอุดหนุน 

 
9,437,067  บาท 

 

 

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนฯ สิ่งประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ 

 181,000  บาท 

  

 

 - สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (15 ปี) 

7,680,707  บาท 

  

 
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     (1,663,865 บาท)   

   

 
       - ค่าอุปกรณ์การเรียน       (854,082 บาท)   

   

 
       - ค่าหนังสือเรียน             (3,713,400 บาท)   

   

 
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน     (1,449,360 บาท)   

   

 
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี    70,000  บาท 

  

 
 - การหารายได้ระหว่างเรียน    56,000  บาท 

  

 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีวศึกษา 1,449,360  บาท 

  

 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 
7,003,300  บาท 

 

 

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(บ่มเพาะ) 

 80,600  บาท 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 - โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวะและบริการใน 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

  490,500  บาท 

  

 

 - โครงการยกระดับการจัดการอาชีวะเป็นศูนย์กลางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  430,000  บาท 

  

 
 - ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา(ทวิศึกษา) 1,329,600  บาท 

  

 
 - โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานและสูงวัย   473,900  บาท 

  

 
 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  579,700  บาท 

  

 
 - โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 1,700,000  บาท 

  

 
 - โครงการพัฒนา&ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it)   700,800  บาท 

  

 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของอาชีวศึกษา    28,600  บาท 

  

 
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา (สนับสนุนครู)   442,400  บาท 

  

 
 - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ   262,000  บาท 

  

 
 - โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน (สนับสนุนเจ้าหน้าที่)  235,200  บาท 

  

 
 - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 250,000  บาท 

  

 
 - โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 209,500  บาท 

  

 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 75,000  บาท 

  

 
เงินรายได้สถานศึกษา  6,000,000 บาท 

 
 

 - ส้ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่ 1,000,000  บาท 
  

 

 - โครงการตามแผนปฏิบัติการ 5,000,000  บาท 
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

 - งบบุคลากร            -                -              -                -    1,560,000  6,200,000  5,350,000  13,110,000  

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,560,000  1,560,000      1,560,000  

 ค่าจ้างชั่วคราวครจู้างสอน          -    2,000,000  3,500,000  5,500,000  

 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา          -    4,200,000  1,850,000  6,050,000  

 -  งบด าเนินงาน 1,527,100  5,671,350  -    -    7,198,450  8,571,550  10,650,000  26,420,000  

      - ค่าตอบแทน 1,000,000  2,100,000            -                -    3,100,000  1,970,000  3,908,000  8,978,000  

ค่าตอบแทนสอน 1,000,000  2,100,000      3,100,000  1,200,000  3,300,000  7,600,000  

ค่าธุรการนอกเวลา         -    600,000  200,000  800,000  

ค่าตอบแทนวทิยากร         -    100,000  318,000  418,000  

ค่าตอบแทนล่วงเวลา         -    30,000  20,000  50,000  

ค่าตอบแทนกรรมการ         -    40,000  20,000  60,000  

ค่าตอบแทนอืน่         -    -    50,000  50,000  

 - ค่าใช้สอย            -         800,000            -                -    800,000  3,270,000  3,552,000  7,622,000  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   600,000      600,000  2,000,000  1,000,000  3,600,000  

เงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม   150,000      150,000  350,000  250,000  750,000  

ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดห้องน้้า         -                    -    400,000  400,000  

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาลิฟท ์         -    -    250,000  250,000  

ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ         -    70,000  30,000  100,000  

ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล         -    -    162,000  162,000  

ค่าประกนัอุบัติเหตนุกัเรียน นกัศึกษา         -    -    800,000  800,000  

ค่าบ้ารุงรักษาหมอ้แปลง         -    -    100,000  100,000  

ค่าจ้างเหมาบรกิาร         -    -    250,000  250,000  

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   50,000      50,000  250,000  50,000  350,000  

ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภณัฑ์         -    300,000  -    300,000  

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง         -    200,000  100,000  300,000  

ค่าประกนัภัยรถยนต ์         -    -    80,000  80,000  

ค่าใช้สอยอื่นๆ         -    100,000  80,000  180,000  

 - ค่าวัสด ุ 527,100  1,271,350            -                -    1,798,450  2,501,550  1,030,000  5,330,000  

 วัสดุส้านกังาน  200,000  150,000      350,000  300,000  200,000  850,000  

 วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น    200,000      200,000  200,000  -    400,000  

 วัสดุกอ่สร้าง    36,350      36,350  263,650  -    300,000  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27,100  30,000      57,100  62,900  30,000  150,000  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         -    60,000  40,000  100,000  

 วัสดุหนังสอื วารสาร และต้ารา          -    120,000  30,000  150,000  

 วัสดุคอมพิวเตอร ์         -    120,000  30,000  150,000  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          -    150,000  50,000  200,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

 วัสดุเกษตร          -    10,000  10,000  20,000  

 วัสดุงานบ้านงานครัว          -    150,000  50,000  200,000  

 วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย          -    5,000  15,000  20,000  

 วัสดุผ้าและเครือ่งแต่งกาย          -    -    20,000  20,000  

 วัสดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์          -    10,000  10,000  20,000  

วัสดุอืน่ๆ         -    50,000  100,000  150,000  

วัสดุการศึกษา (วัสดุฝกึ) 300,000  855,000      1,155,000  1,000,000  445,000  2,600,000  

 - ค่าสาธารณูปโภค             -    1,500,000            -                -    1,500,000  830,000  2,160,000  4,490,000  

 ค่าน้้าประปา    50,000      50,000  200,000  400,000  650,000  

 ค่าไฟฟ้า    1,430,000      1,430,000  470,000  1,400,000 3,300,000  

 ค่าโทรศัพท ์         -    20,000  50,000  70,000  

 ค่าไปรษณีย์    20,000      20,000  40,000  50,000  110,000  

 ค่าบริการอนิเทอร์เนต็          -    100,000  260,000  360,000  

 - งบลงทุน            -                -              -                -    -                -    3,465,680  3,465,680  

 - ครุภัณฑ์            -                -              -                -    -    -    3,465,680  3,465,680  

ตู้กระจกเก็บหนังสือ             20,000  20,000  

โต๊ะญี่ปุ่น ส้าหรับอ่านหนังสอื 10 ตัว             1,500  1,500  

เบาะรองนั่ง             700  700  

เก้าอี้คอมพวิเตอร ์             47,500  47,500  

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร             27,000  27,000  

เครื่องสา้รองไฟ             3,000  3,000  

เครื่องพมิพ์ส้านกังาน             135,000  135,000  

ค่าจ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพวิเตอร ์             12,000  12,000  

ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดผ้าม่าน             10,000  10,000  

เครื่องปรับอากาศ              182,000  182,000  

เครื่องปริ้นเตอร์ Ink Tank             14,500  14,500  

โทรทัศน์สมารท์ทวีี ขนาด 5.5 นิ้ว             22,780  22,780  

พัดลมอุตสาหกรมมสไลด ์             9,000  9,000  

กล้องถ่ายภาพ             100,000  100,000  

โต๊ะสแตนเลส             180,000  180,000  

เก้าอี้ไม ้             28,000  28,000  

อ่างล้างมอื             32,000  32,000  

ชุดไมโครโฟน             3,000  3,000  

ผ้าม่าน             16,000  16,000  

เตารีดแห้ง              8,250  8,250  

เตารีดไอน้้า             15,900  15,900  

เตารีดไอน้้าแยกหม้อตม้             45,800  45,800  

ตู้เอกสารบานโล่ง             29,950  29,950  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร ์             100,000  100,000  

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ์             60,000  60,000  

เครื่องพมิพ์แบบ Inkjet             10,000  10,000  

ทีวีดิจติัล             90,000  90,000  

เครื่องคอมพวิเตอร ์             250,000  250,000  

เครื่องสแกนเอกสาร             75,000  75,000  

โต๊ะท้างาน             6,000  6,000  

เก้าอี้ส้านกังาน             15,500  15,500  

อุปกรณ์ Access poiont             500,000  500,000  

เคาน์เตอรส์้านกังาน             100,000  100,000  

เครื่องเคลือบเอกสาร             40,000  40,000  

โต๊ะคอมพิวเตอร ์             10,000  10,000  

เครื่องพมิพ์หัวเข็ม             40,000  40,000  

เครื่องถ่ายเอกสาร             100,000  100,000  

เครื่องโทรสาร             50,000  50,000  

เครื่องเล่น DVD             5,000  5,000  

ถังขยะแบบมีลอ้เลือ่น             20,000  20,000  

รถเข็นเอนกประสงค ์             16,000  16,000  

เครื่องกรองน้้า ระบบ RO2             530,000  530,000  

เครื่องกรองคู่ Stanless Steel             23,400  23,400  

ตู้กดน้้าเย็น             54,000  54,000  

เครื่องสแกนลายมอืและใบหน้า             70,000  70,000  

เครื่องสา้รองไฟ             15,000  15,000  

ชุดเครือ่งเสียง             282,100  282,100  

เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์             59,800  59,800  

ไมค์โครโดฟนไร้สาย             4,000  4,000  

คอมพิวเตอร์แบบพกพา             3,000  3,000  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ            -                -              -                -    348,000  385,000  987,300  1,720,300  

จัดท้าความรว่มมอืเพือ่จัดการอาชีวศกึษา
กับสถานศกึษา 

          25,000  25,000  50,000  

การปรับปรุงและพัฒนาห้องวิจัยฯ             30,000  30,000  

อบรมเชิงปฏิบัติการงานวจิัย         8,000    100,000  108,000  
จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ 
ระดับสถานศึกษา 

        210,000      210,000  

การประเมนิความพึงพอใจของผูเ้รียนตอ่
คุณภาพการสอนของคร ู

            5,000  5,000  

ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชมุชน             60,000  60,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

อบรมออนไลน์เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 
พ.ศ. 2561 

        10,000    10,000  20,000  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรจัดท้า
รายงานการประเมนิตนเองระดับรายบุคล 
ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา
ตามมาตรฐานอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561 

            35,000  35,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์พัฒนางานประกันฯ             81,300  81,300  

ตรวจการประเมินคุณภาพภายในระดับ
แผนกวิชาและระดับสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561 

            20,000  20,000  

จัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 

            41,000  41,000  

จัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ้าปี
การศกึษา 2564 

            15,000  15,000  

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ของสถานศกึษา 

            50,000  50,000  

ปรับปรุงระบบเครอืข่ายสัญญาณไร้สาย 
(WIFI)   

            500,000  500,000  

ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอรเ์นต็           360,000    360,000  

ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

        100,000    10,000  110,000  

หารายได้ระหว่างเรียน         20,000    5,000  25,000  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา            -                -              -                -    982,000  1,800,000  772,100  3,554,100  

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน           1,800,000  126,000  1,926,000  

อบรมให้ความรู้เรื่องสขุภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการร้านค้า  

            6,500  6,500  

ตรวจสขุภาพนกัเรียน นักศกึษา             340,000  340,000  

บริจาคโลหิตจากวนัแม่สู่วันพอ่             8,000  8,000  

ฝึกอบรม 108 อาชีพ         50,000      50,000  

ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน 

        40,000      40,000  

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fixit Center)         250,000      250,000  

ฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้นเพื่อคนพิการ         30,000      30,000  

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้เพือ่ประชาชน         70,000      70,000  

อาชีวอาสา         60,000      60,000  

สถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติด             25,000  25,000  

จัดท้าคู่มอืนกัเรียน นักศกึษา             91,500  91,500  
ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นักศกึษาเก่า 
ระดับชั้น ปวช.2,3 ปวส.2 และป.ตรี ปีที2่ 
ภาคเรียนที่ 1/64 

        
127,000  

    
127,000  

 (งบสมาคม)    
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นักศกึษาทกุชั้น
ปี ภาคเรียนที่ 2/64 

        
140,000  

    
140,000  

(งบสมาคม)    

ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นักศกึษาใหม่ 
ประจ้าปีการศึกษา 2564 

        
100,000  

    
100,000  

(งบสมาคม)    

ลดปัญหาออกกลางคัน         115,000      115,000  

จัดหาคอมพวิเตอร์ส้านักงาน             22,000  22,000  

ปัจฉิมนเิทศนักเรียน นักศึกษาผูกู้้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี
การศกึษา 2563 

            23,100  23,100  

ประชุมครแูนะแนวโรงเรียนมัธยมศกึษาใน
จังหวัดเชียงราย 

            52,000  52,000  

แนะแนวการศึกษาตอ่ในวิชาชีพ             36,500  36,500  
ติดตามภาวะการมีงานท้าของผู้ส้าเร็จ
การศกึษา 

            6,500  6,500  

พัฒนาห้องปฏิบัติงาน             35,000  35,000  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร            -                -              -                -    2,779,980  76,000  4,049,900  6,905,880  

พัฒนาห้องการเงินและบัญช ี             100,000  100,000  

จัดซื้อแผน่พลาสตกิเคลอืบส้าหรับเก็บ
รักษาระเบียนแสดงผลการเรียน 

            25,000  25,000  

วัสดุพัฒนางานทะเบียน             60,000  60,000  

พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลประวัต ิ             45,000  45,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์พัฒนางานทะเบียน             25,000  25,000  

พีธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส้าเร็จการศกึษา             311,500  311,500  

ดูแลบ้ารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศ         110,000      110,000  

ดูแลบ้ารุงรกัษาลิฟท์ อาคาร 6         68,480      68,480  

ดูแลบ้ารุงรกัษาลิฟท์ อาคาร 8         120,000      120,000  

การให้บรกิารห้องน้้า-ห้องส้วม         396,000      396,000  

ดูแลรกัษาหม้อแปลงไฟฟ้า         40,000      40,000  

พัฒนางานพัสด ุ             140,000  140,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์พัฒนางานบริหารงานทัว่ไป 
(งานสารบรรณ) 

            160,000  160,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์พัฒนางานบริหารงานทัว่ไป 
(งานเอกสารงานพิมพ์) 

            100,000  100,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์ งานประชาสัมพนัธ์ สู่
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 เตรียมพร้อมสู่
ศตวรรษที่ 21 

            80,000  80,000  

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทย
แลนด์ 4.0 เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 

            380,000  380,000  

ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ตอ่ยอด
อนาคต ก้าหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที ่
17 

          76,000    76,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบริเวณ
เอนกประสงค ์

        1,990,000    50,000  2,040,000  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศกึษา         55,500    36,000  91,500  

บ้านรื่นรมณ ์ประจ้าปีการศกึษา 2564             256,000  256,000  

ประตูแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมการจราจร
ด้านหน้าสถานศกึษา 

            80,000  80,000  

เครื่องกรองน้้าดื่มสะอาด ส้าหรับนกัเรียน 
นักศกึษา 

            141,400  141,400  

พัฒนาบุคลากร             300,000  300,000  

อบรมคุณธรรม จริยธรรม             30,000  30,000  

ศึกษาดูงานในสังกัด สอศ. ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

            1,600,000  1,600,000  

ตรวจสขุภาพประจ้า              ตามจริง  -    

จัดซื้อครุภณัฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร             130,000  130,000  

ฝ่ายวิชาการ            -                -              -    3,034,120  -    672,500  2,906,900  3,579,400  

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้าน
อาชีวศกึษา (V-Net) 

            150,000  150,000  

ประเมนิมาตรฐานวิชาชพีอาชวีศึกษา             50,000  50,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์พัฒนางานวัดผลฯ             23,000  23,000  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอาชีวศกึษา 

          20,000    20,000  

จัดซื้อครุภณัฑ์ ห้องอนิเตอรเ์นต็             62,000  62,000  

พัฒนาการจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีฯ       250,000        -    

พัฒนางานสือ่การเรียนการสอน             393,400  393,400  

เพิ่มประสทิธิภาพสือ่การเรียนการสอน             59,900  59,900  

จัดซื้อเก้าอีแ้ละตูเ้หล็กเก็บเอกสาร             22,200  22,200  

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน           100,000    100,000  

พัฒนาคุณภาพภายในการจัดการเรียนการ
สอนสูก่ารปฏิบัตริายวิชา 

          50,000    50,000  

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ระดับ
สถานศกึษา ระดับอาชีวศกึษา ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

          177,500  177,500  355,000  

จัดการศึกษาร่วมหลกัสูตรอาชีวศกึษา 
และมัธยมศกึษาตอนปลาย (ทวิศกึษา) 

      20,000        -    

ส่งเสริมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
นิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 

          125,000  125,000  250,000  

พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ             30,000  30,000  
พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมอือาชีพ โดยการ
ใช้ระบวนการชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชพี 
(PLC) 

            50,000  50,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ้าปีการศึกษา 
2563 

            30,000  30,000  

ยกระดับทกัษะทางภาษาส้าหรับผูเ้รียน             10,000  10,000  

ค่ายภาษาจีน ส้าหรับนกัเรียน นักศกึษา             5,000  5,000  

ส่งเสริมสถานศกึษาอาชีวศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

      2,764,120        -    

จัดซื้อ ติดตั้ง และซ่อมแซม ครุภณัฑ์
ประจ้าสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2564 

            1,500,000  1,500,000  

ศึกษาดูงาน ด้านวชิาการและวิชาชีพ 
ส้าหรับนักเรียน นกัศึกษา 

          200,000  200,000  400,000  

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ 
RMS2020 

            18,900  18,900  

 - งบเงินอุดหนุน            -                -              -                -    -    9,437,067               -    9,437,067  

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐแ์ละหุ่นยนต ์

        -    181,000  -    181,000  

สนับสนุนการจัดการศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (15 ปี) 

                

       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             -    1,663,865    1,663,865  

       - ค่าอุปกรณก์ารเรียน                -    854,082    854,082  

       - ค่าหนังสือเรียน                      -    3,713,400    3,713,400  

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน               -    1,449,360    1,449,360  

ทุนการศกึษาเฉลิมราชกมุารี         -    70,000    70,000  

การหารายได้ระหว่างเรียน         -    56,000    56,000  
ค่าอุปกรณ์การเรียนนกัเรียนสาย
อาชีวศกึษา 

        -    1,449,360    1,449,360  

 - งบรายจ่ายอื่น            -                -              -                -    -                -                 -    7,623,700  

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศกึษา (บ่มเพาะ) 

              80,600  

โครงการความร่วมมือผลิตก้าลังคนด้าน
อาชีวะและบรกิารใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

              490,500  

โครงการยกระดับการจัดการอาชวีะเป็น
ศูนย์กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

              430,000  

ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศกึษา      
(ทวิศึกษา) 

              1,329,600  

โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ
ประชากรวัยแรงงานและสูงวัย 

              473,900  

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศกึษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

              579,700  

โครงการส่งเสริมสถานศกึษาอาชวีศึกษา
ให้ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

              1,700,000  

ระยะสั้น               335,900  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้  
(บกศ.) 

ผลผลิต วิจัย/เฉพาะ
ทาง /งบ
ประจ า 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

โครงการพัฒนา&ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้าง    
(Fix it) 

              700,800  

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
อาชีวศกึษา 

              28,600  

โครงการเร่งประสทิธิภาพการสอนครู
อาชีวศกึษา (สนับสนนุครู) 

              442,400  

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศกึษาสู่
มาตรฐานนานาชาต ิ

              262,000  

โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคนืครูให้
นักเรียน (สนับสนุนเจ้าหน้าที่) 

              235,200  

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า               250,000  
โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนว
พระราชด้าร ิ

              
209,500  

 
โครงการส่งเสริมพฒันาตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิม่เวลารู ้

              75,000  

 - ส ารองเพ่ือสนับสนนุงานนโยบาย      
สอศ. กระทรวง พื้นที ่

              1,000,000  

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ               5,000,000  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ            
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที ่3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย/ สถานที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้มีความรู้ ความสามารถใน       
ด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้า ทั้งด้านหลักที่เป็นด้านการ
เรียนการสอน และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ        
และวิชาชีพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้มีการพัฒนาตนเองทั้งใน           
 ด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ และพัฒนาสถานศึกษา 
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพและด้าน
 อ่ืน ๆ รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทันสมัย 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 การอบรมครูและบุคลากรของสถานศึกษา 100,000 - 
2 การฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ เบิกจ่ายตามจริง  
3 การอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ 100,000 - 
4 การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 100,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งใน           
 ด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ และพัฒนาสถานศึกษา 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพและ           
 ด้านอืน่ ๆ รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทันสมัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 2.  สังเกตการณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา    
ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา       
ประเด็นการประเมินที่2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย/ สถานที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ข้อที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและปรับ
พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความสมานฉันท์ตามหลักวิถีชีวิตของประชาธิปไตย และได้มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สร้างจิตส านึกที่
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีส่วนท าให้สถานศึกษามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพลังในการสืบทอดและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม ประเทศชาติ และพัฒนาใน
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาถึงกระบวนการคุณธรรมน าความรู้สู่การบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
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 2.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้น าเอาคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสาขา 
วิชาที่สอน 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้น าเอาคุณธรรมมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการเรียน           
การสอน และการบริหารงานสถานศึกษา 
 4.  เพ่ือให้บุคลากร (ผู้สอน) สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้ช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม 
 จริยธรรม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าเอากระบวนการคุณธรรม จริยธรรม         
 มาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน 
  2.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ส่งเสริมและช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 165 คน ได้เข้ารับการอบรมคุณธรรม 
 จริยธรรม 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าเอา
 กระบวนการมาบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
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1. ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย/ สถานที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 176 คน ซึ่งในการจัดระบบการท างานนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของแต่ละฝ่าย 
แต่ละบุคคล และสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ สุขภาพและเพ่ือให้บุคลากรได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในด้านสุขภาพของตนเองให้มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังเป็น
สวัสดิการ เป็นขวัญและก าลังใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสุขภาพร่างกาย       
และทราบถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 
  

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และสามารถดูแล
 สุขภาพร่างกายของตนเอง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 การตรวจสุขภาพประจ าปี ตามท่ีจ่ายจริง - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ตามที่จ่ายจริง - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ           
 และสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ห่างไกลโรคภัย 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการตรวจสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาพ
 ร่างกายของตนเองให้ห่างไกลโรคภัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 2.  สังเกตการณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการศึกษา 
ดูงานในประเทศ และต่างประเทศ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ประเด็นที ่3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
ประเด็นการประเมินที่2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานที่อ่ืน ๆ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
และภายใน 6 ปี นับตั้งแต่ พรบ. ใช้บังคับให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอก และในระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9002 ข้อ 4.18 มีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่า สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีและด ารงไว้ถึง
ขั้นตอนการฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในรูปแบบการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในด้านการศึกษาดู
งาน การฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยหรืออ่ืน ๆ 
 และการศึกษาดูงานถือเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่บุคลากร เพ่ือสามารถน าเอา
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสถานศึกษาให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล และทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่นั้น ๆ ด้วย 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้น าความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการ 
ดูงาน มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการอบรม สัมมนา โดยให้ความรู้
ในด้านการศึกษาดูงาน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้มีการพัฒนาตนเอง  
 พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา 
  2.  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
 จากการศึกษาดูงาน และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตประจ าวัน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสถานศึกษา              
 และได้รับประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

800,000 - 

2 โครงการนศึกษาดูงานในต่างประเทศ 800,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คนได้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
 พัฒนาสถานศึกษา และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 2.  สังเกตการณ์ 
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)แผนกวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
 อาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที ่5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้ก้าวหน้า และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน และเป็นการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน ได้มีการบริหารจัดการภายใน
 องค์กร  ทัดเทียมกัน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรทัดเทียมกัน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  (แม่ข่ายเครื่องสแกนลงเวลา)  จ านวน  1  เครื่อง 40,000 - 
2 เครื่องอ่านลายนิ้วมือและใบหน้าบันทึกเวลาเข้าออก พร้อมระบบ จ านวน  1  

ระบบ 
70,000 - 

3 เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  3  เครื่อง 15,000 - 
4 นาฬิกาดิจิตอล  จ านวน  1  เรือน 5,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 176 คน มกีารบริหารจัดการทัดเทียมกัน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีการบริหารจัดการทัดเทียมกัน  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
 2. สังเกตการณ์ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริหารงานทั่วไป  (งานสารบรรณ)  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)แผนกวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
 อาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ  มูลมณี     หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ หอ้งสารบรรณ      
 

5.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยงานสารบรรณ  มีภาระงานในเรื่องการบริการเกี่ยวกับหนังสือราชการ  เริ่มตั้งแต่การรับ  
การส่ง การจัดเก็บ จนกระทั่งถึงการท าลาย  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยทราบและด าเนินการในเรื่อง          
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานทั้งสิ้น  แต่ในขณะนี้พบว่า ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
บริหารงานมีใช้อยู่  บางรายการยังไม่เคยจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้  บางรายการเสื่อมสภาพ ช ารุด ไม่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อให้การบริการงานหนังสือราชการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและหน่วยงาน  จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์มาเพ่ือรองรับ
การบริการงานหนังสือราชการดังกล่าว 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  งานสารบรรณ  ให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 3.  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  มีครุภัณฑ์ส านักงานภายใน 
  2.  มีการจัดเก็บและท าลายเอกสารอย่างเป็นระบบ 
  3.  ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
  7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่  และเหมาะสมในการท างาน 
  2. ท าให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 หมึกถ่ายเอกสาร 6 หลอด 6,500 39,000 
2 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 10,000 10,000 
3 เครื่องสแกนเอกสาร 1 เครื่อง 50,000 50,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   99,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการที่ดี 
 2. ได้อุปกรณ์ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้วัสดุส านักงานอย่างคุ้มค่า 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์  และปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์  งานบริหารงานทั่วไป  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)แผนกวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
 อาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ  มูลมณี     หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   ห้องเอกสารการพิมพ์      
 

5.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยงานบริหารงานทั่วไป  มีภาระงานในเรื่องการบริการเกี่ยวกับการส าเนาเอกสาร และการ
จัดท าหนังสือราชการ เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทราบและด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์ ให้สามารถรองรับการ และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน แต่ในขณะนี้พบว่า ครุภัณฑ์ และห้องเอกสารการพิมพ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ เกิดการช ารุด
บ่อยครั้ง เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่มีระยะเวลานาน ท าให้ เครื่องดั งกล่าวต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง             
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแต่ละครั้งมีราคาสูง นอกจากนั้นยังประสบกับปัญหาอุณหภูมิขออากาศท่ีร้อนจัด  
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อครุภัณฑ์  และประสิทธิภาพการท างานลดลง จึงต้องจัดให้มีเครื่องปรับอากาศ              
เพ่ือลดอุณหภูมิ  และรักษาเครื่องให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม             
และบ ารุงรักษา ดังนั้น  เพ่ือให้การบริการงานเอกสารการพิมพ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันการ                
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและหน่วยงาน จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์  และปรับปรุงห้องเอกสารการพิมพ์ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  งานเอกสารการพิมพ์  ให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 3.  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  มีครุภัณฑ์ส านักงานภายใน 
  2.  มีการจัดท าหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  
  7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่  และเหมาะสมในการท างาน 
  2. ท าให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 50,000 100,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   100,000 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการที่ดี 
 2. ได้อุปกรณ์ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้วัสดุส านักงานอย่างคุ้มค่า 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 จากผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้วิทยาลัยมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการประมาณ 150  

เครื่อง ซึ่งส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคของวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและสนอง
นโยบายมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐให้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 โดยการก าหนดเวลาเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศ และปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 25 องศาเซลเซียส รวมถึงการล้างเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบ ารุงรักษา และล้าง
เครื่องปรับอากาศ       
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
 2.  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ     
  3.  เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน     

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

    เครื่องปรับอากาศจ านวน 150 เครื่อง ได้รับการบ ารุงรักษา      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 150 เครื่อง 550 82,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,500 

(แปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้ง
 เครื่องปรับอากาศมีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา      
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
        แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน  6 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยอาคารเรียน 6 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน 6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,400 

ตารางเมตร และเป็นอาคารที่มีลิฟต์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 750 กิโลกรัม ส าหรับ 11 คน จ านวน 1 ตัว               
เพ่ือรับส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่ใช้งานในอาคารดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ตลอดเวลา ทั้งในด้านปรับระดับชั้นให้ตรงตามต าแหน่งอยู่เสมอ ซึ่งท างานด้วยระบบ GPS-III จึงจ าเป็นต้อง
ดูแลรักษาระบบการท างานเบรค ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ระบบหยอดน้ ามัน หรืออัดไขจารบี การท าความสะอาด
ห้องเครื่องลิฟต์ และเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ข้ึน 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟต์      
  2. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า        

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน 6  จ านวน 1 ตัว      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ลิฟต์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารเรียน 6 1 เครื่อง 68,480 68,480 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,480 

(หกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา      
  2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า         
  3. ลิฟต์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา        
           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ลิฟต์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน  8 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยอาคารเรียน 8 เป็นอาคารปฏิบัติการและหอพัก จ านวน 7 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 3,500 

ตารางเมตร เป็นอาคารที่มีลิฟต์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จ านวน 2 ตัว และมีลิฟต์ขนาดน้ าหนัก
บรรทุก 800 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว เพ่ือรับส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ใช้งานในอาคาร
ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาระบบการท างานต่าง ๆ 
ของลิฟต์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ข้ึน 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานลิฟต์      
  2. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า        

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8  จ านวน  3  ตัว      
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ลิฟท์ในอาคารเรียน 8  ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. 1.  ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             

2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 เฉพาะค่าแรง
ดูแลรักษา ไม่รวมอะไหล่ 

3 เครื่อง 40,000 120,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา      
  2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า         
  3. ลิฟท์มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา        
           10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ลิฟท์ในอาคารเรียน 8 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579)  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 หลัง และมีคนงาน แม่บ้าน จ านวน 7 คน 

นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 3,500 คน มีห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกหลัง จากจ านวนอาคาร คนงาน 
แม่บ้าน นักเรียน-นักศึกษาและปริมาณห้องน้ า-ห้องส้วม ท าให้วิทยาลัยฯ ประสบปัญหาขาดการดูแล
บ ารุงรักษาห้องน้ าไม่ทั่วถึงในการท าความสะอาด และเพ่ือให้ห้องน้ า -ห้องส้วม อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้
ตลอดเวลา อีกทั้งอาคารเรียน 8 เป็นอาคารโรงแรม พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว และแขกที่จะมาใช้
บริการ เป็นสิ่งส าคัญที่ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน -นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ                   
จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือแก้ปัญญาดังกล่าว       
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ห้องน้ า-ห้องส้วม ประจ าอาคารทุกอาคารเรียน 1-8 อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3.  ด าเนินการตามโครงการ             
4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วม ใน
อาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง 

11  เดือน 36,000 396,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,000 
(สามแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง   
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         ท าความสะอาดห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8  จ านวน 92 ห้อง และพร้อมใช้งาน 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน         
ประเด็นที ่5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  

3.  ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยในวิทยาลัยฯ มีอาคารเรียนและปฏิบัติการทั้งหมด 9 อาคาร และมีหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับ

จ่ายกระแสไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด 4 ตัว แต่เนื่องด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าถูกใช้งานเป็นเวลานานและไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาที่ดี ส่งผลให้การจ่ายระบบไฟฟ้าในวิทยาลัยมีปัญหาบ่อย ดังนั้นจึงมี ความจ าเป็นที่จะต้อง
บ ารุงรักษาหม้อแปลงให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า 
 2. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  จ านวน  4  ตัว       
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.  เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3.  ด าเนินการตามโครงการ             
4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 4  ตัว 10,000 40,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 

(สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.  เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานตลอดเวลา 
  2.  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  3.  หม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานพัสดุ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
5.  หลักการและเหตุผล 
          เพ่ือพัฒนางานพัสดุ และสถานศึกษาให้ก้าวหน้าทัดเทียมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนางานพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพการท างานให้มีความต่อเนื่องของงาน 
          3.  สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. โต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์   จ านวน  4  ตัว 
       2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์   จ านวน  2  เครื่อง 
       3. เครื่องพิมพ์หัวเข็ม  จ านวน  3  เครื่อง 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 โต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์ 4  ตัว 2,500 10,000 
2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2  เครื่อง 45,000 90,000 
3 เครื่องพิมพ์หัวเข็ม 3  เครื่อง 20,000 60,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 
(หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. โต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์   จ านวน  4  ตัว 
  2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์   จ านวน  2  เครื่อง 
  3. เครื่องพิมพ์หัวเข็ม   จ านวน  3  เครื่อง 
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  งานพัสดุมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.  มีความต่อเนื่องของงาน 
  3.  สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูก 
  4.  จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2563 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  

3.  ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  บริเวณชั้นล่างอาคาร 7 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน ย่อมมีความรักความผูกพันต่อครูและ
สถานศึกษา มีความภูมิใจใน สถานศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจ
แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดง
ความยินดีกับบุตรหลาน ที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนจึงได้
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน                              
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจความรักความผูกพันอันดีระหว่างครู  นักเรียน  นักศึกษาและ  
สถานศึกษา                                                                           
 6.2  เป็นเกียรติแก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง 
 6.3  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร จ านวน 1,246  คน 
  2. เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะเล่าเรียน 
      ให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
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 7.2  เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ  มีความรัก  ความผูกพันต่อสถานศึกษา   
         2. สร้างก าลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นแรงผลักดันในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อมปก (1,246x100) 124,600 .- 
2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ (1,246x150) 186,900 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 311,500 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครู  นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ  มีความรัก  ความผูกพันอันดีต่อสถานศึกษา 
 2.  ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจต่อบุตรหลาน 
 3.  นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  ใช้แบบสอบถาม   

 2.  สังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ   
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1.  ชื่อโครงการ  จัดชื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

3.  ผู้รับผิดชอบ  งานทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องทะเบียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานทะเบียนต้องมีการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนแต่ละปีในปริมาณที่มากท าให้
เอกสารที่จัดท าขึ้นเกิดการช ารุดอยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการสืบค้น การเก็บรักษาที่ไม่มีคุณภาพ เพ่ีอเป็น
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและให้การจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเข้าระบบสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการเก็บ
รักษาโดยการเคลือบพลาสติกเพ่ือให้เกิดความคงทน  ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว        
ท าให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 2.  เพ่ือป้องการช ารุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการสืบค้นและเก็บรักษา 
 3.  เพ่ือที่จะสามารถจัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือที่สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.  เป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

          1. จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกท่ีเพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้องเก็บรักษา 
          2. แฟ้มมีความเพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 

7.2  เชิงคุณภาพ 
          1. เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 
          2. ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบสารสนเทศ 
          3. สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าแผ่นเคลือบ F4 ขนาด  125 cm  20,000 .- 
2 แฟ้มตราช้าง NO.120F (3 นิ้ว) สีด า 5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
 2. การจัดเก็บตามระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหมวดหมู่  
 
11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 

1. ปริมาณการจัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียนตามขั้นตอนตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. จากการสังเกตและรายงานสรุป 
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  งานทะเบียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียนมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารเป็นจ านวนมาก  ทั้งส่วนของประวัติ
นักเรียน  นักศึกษา, เอกสารใบ รบ., เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดพัฒนาในด้านการจัดเก็บข้อมูล     
งานทะเบียนจึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารให้เกิดความเป็นระเบียบและสามารถค้นหาง่าย
เมื่อต้องการใช้งานนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในห้องท างานได้เป็นอย่างดี 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ลดขั้นตอนในการสืบค้นและสืบค้นได้รวดเร็วขึ้น 

 

7.  เป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

1. มีการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2. สร้างการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

7.2  เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
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2. สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 40,000 .- 
2. เครื่องเคลือบเอกสาร  1 เครื่อง 5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 
 2.  ได้เก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  ความเป็นระเบียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารข้อมูล 

 2.  การค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       85 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  วัสดุพัฒนางานทะเบียน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 

4.  สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องทะเบียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียน  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ตลอดจนจบ
การศึกษา การจัดท า หรือจัดเก็บเอกสารจึงมีจ านวนมากเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านภาพลักษณ์            
ของหน่วยงาน การบ ารุงรักษาตลอดถึงการท าลายนอกจากนี้คอมพิวเตอร์แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย             
คือเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะท าใบ รบ.จบ หรือการปริ้นเอกสารต่างๆ รวมทั้งหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับ
การใช้งาน เพ่ือให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานทะเบียน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ศักยภาพพร้อมก้าวไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานทะเบียนให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 
2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3.  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีพร้อมปฏิบัติงาน 
 

7.  เป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

          1. มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วยงาน 
          2. มีการจัดเก็บและท าลายอย่างเป็นระบบ 
          3. ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น  

7.2  เชิงคุณภาพ 
          1. มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน 
          2. เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
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8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ 16A   (10,000x2) 20,000 .- 
2 หมึกปริ้นเตอร์ Brother 4 สี   30,000 .- 
3 หมึกปริ้นเตอร์ Epson 4 สี 5,000  
4 หมึกปริ้นเตอร์ Canon 4 สี 5,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  หน่วยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีระบบการจัดการที่ดี 
2.  ได้อุปกรณ์ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ใช้วัสดุส านักงานอย่างคุ้มค่า 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  ใช้แบบสอบถาม   
2.  ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
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1. ชื่อโครงการ   จัดชื้อครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน        
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

 ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานทะเบียนมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ทั้งส่วนของประวัตินักเรียน  
นักศึกษา,เอกสารใบ รบ., ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดพัฒนาในด้านการจัดเก็บข้อมูล  งานทะเบียนจึง
จ าเป็นต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เนื่องจากเครื่องเดิมเกิดการช ารุดบ่อย ดังนั้นเพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูล
ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน งานทะเบียนจึงขอจัดท าโครงการจัดชื้อครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานทะเบียนให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 3.  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้มีพร้อมปฏิบัติงาน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วยงาน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 25,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วยงาน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  เครื่องกรองน้ าดื่มสะอาดส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

 ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 2,800 คน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจน ทางวิทยาลัยฯ โดยงานอาคารสถานที่  จึงได้จัดพ้ืนที่ เครื่องกรองน้ าดื่มสะอาดฟรีมีมาตรฐาน
สาธารณสุขแห่งชาติไว้แล้ว จ านวน 2 จุด แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการาใช้งาน
เมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง งานอาคารสถานที่จักต้องด าเนินการจัดหา
เพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 ชุด จึงจะเพียงพอต่อความต้องการที่อยู่ในเกณฑ์งานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในระดบัดีมาก 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการดื่มน้ าสะอาดถูกสุขอนามัย และเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรับกับจ านวน
นักเรียน นักศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย  
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ปรับปรุงระบบกรองน้ าดื่มสะอาด ระบบ RO ก าลังผลิต 300 gpd.  จ านวน 2 ชุด  
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 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รักษาคุณภาพน้ าดื่มในสถานศึกษาให้สะอาดได้มาตรฐานสาธารณสุขแห่งชาติให้อยู่ในระดับดี 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องกรอง ระบบRO ก าลังผลิต 300 gpd. 2 ชุด 26,500   53,000 -. 
2 เครื่องกรองคู่ Stanless steel 2 ท่อ DIA  4”x50 cm. 4 ชุด 5,850 23,400 -. 
3 ตู้ท าน้ าเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก 2 ตู้ 17,000 54,000 -. 
4 ค่าจ้างเหมาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ 2 งาน 5,500 11,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,400 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  สถานศึกษามีระบบน้ าดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐานสาธารณสุขแห่งชาติ และเพียงพอต่อการ
 ใช้งาน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  งานอาคารสถานที่มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  บ้านรื่นรมณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

 ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
5.  หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีความหมายอีกนัยหนึ่งคือบ้านหลังที่สองส าหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษา
หาความรู้ในสถานศึกษา  ดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดความรื่นรมณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวัน รู้สึกมี
ความอบอุ่นเกิดความพึงพอใจที่ต้องใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกันอย่างจ ากัด จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโดยทางอ้อม ซึ่งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
โดยรวมของ สถานศึกษาให้ถูกสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมมลพิษด้านต่างๆ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความรื่นรมย์ในบริเวณสถานศึกษาแบบยั่งยืน 
 

7.  เป้าหมาย  
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. เพิ่มพ้ืนที่บรรยากาศของความรื่นรมณ์ทั่วไป 40 %  
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบรรยากาศให้เกิดความรื่นรมย์ในบริเวณสถานศึกษา 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 หลังคาบ้านขยะระบบรางเลื่อนคู่ พท.12 ตรม. ควบคุมราง
เลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

1 หลัง 80,000   80,000 -. 

2 ซุ้มม้านั่งอ่านหนังสือ/พักผ่อน ส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
ความจุ 6 ที่นั่ง โครงสร้างเหล็กเคลือบสี หลังคาเมทัลชีท 

5 ซุ้ม 20,000 100,000 -. 

 ประตูเข้า-ออก ด้านหน้า และด้านหลัง มีระบบควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทล ขนาดกว้าง 6 เมตร 

2 ชุด 88,000 176,000 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,000 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  บ้านขยะสามารถรองรับจ านวนขยะในช่วงระหว่างของสถานศึกษาวันได้อย่างเพียงพอ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ระบบควบคุมมลพิษและการจัดเก็บขยะเป็นมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสอบถาม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ   ประตูแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมการจราจรด้านหน้าสถานศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

 ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 แผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นสัดส่วนในการใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกันในสถานศึกษา
จ าเป็นต้องก าหนดพ้ืนที่การใช้งานตามสภาพจริงที่มีความชัดเจน  สร้างความเข้าใจต่อบุคลากรทุกคน         
เพ่ือความคล่องตัวในการใช้งานและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้พ้ืนที่สาธารณะที่ดีร่วมกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อย  มีความสวยงามประกอบ 
อาคารสถานที่ 
 

7.  เป้าหมาย  
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  เพ่ิมพ้ืนที่ติดตั้งประตูเข้า-ออกอัตโนมัติแบบกระดกแนวตั้ง  จ านวน  ๑  ต าแหน่งบริเวณ
 ด้านหน้าสถานศึกษา  
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  คร-ูอาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการจัดพ้ืนที่สาธารณะ
 ร่วมกัน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ประตูแขนกั้นกระดกอัตโนมัติส าเร็จรูปพร้อมระบบ
ควบคุม  ด้วยรีโมทคอนโทล ขนาด 4.50  เมตร 

1  บาน 80,000  80,000 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  เพ่ิมพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบการเข้าออกจ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  คร-ูอาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจในการจัดพ้ืนที่สาธารณะ
 ร่วมกัน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสรุปรายงานผลโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบริเวณเอนกประสงค์ ปี 2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
 อาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  มีอาคารเรียนจ านวน  9  หลัง และอาคาร
เอนกประสงค์อีก  4  หลัง มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่ใช้รองรับการเรียน  การสอนของนักเรียน นักศึกษา
ประมาณ 2,800 คน  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องคอยดูแลรักษาสภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบันตลอด
ปีการศึกษา  2564 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้อาคารเรียนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ   มีห้องเรียนเฉพาะทาง 
ตามมาตรฐาน ของ สอศ.  และเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจ านวน  9 หลัง   
  2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์อ่ืนๆ 4  หลัง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รักษาคุณภาพของอาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็น
 ปัจจุบัน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทั่วไป       1,990,000 -. 
2 ครุภัณฑ์เครื่องมืองานช่าง 50,000 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,040,000 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการมีคุณภาพจ านวน 9 หลัง  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  อาคารสถานที่มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสรุปรายงานผลโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่ใช้สอยส าหรับเป็นซุ้มอ่านหนังสือและท าการบ้านของนักเรียนมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน และในส่วนของการจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่ง
เคลื่อนย้ายต าแหน่งอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือความสวยงามและสร้างบรรยากาศให้เกิดความน่าอยู่รื่นรมย์ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ในการจัดท าที่นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือระหว่างรอการเข้าเรียนของนักเรียน  
นักศึกษาในระหว่างวัน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  เพ่ิมพ้ืนที่แหล่งภูมิทัศน์เพ่ือพักผ่อนทางสายตาในบริเวณสถานศึกษา  จ านวน 1 ที่  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษามีพ้ืนที่อ่านหนังสือ  นั่งพักผ่อนและท าการบ้านเพิ่มขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 วัสดุในการก่อสร้างตกแต่งภูมิทัศน์ทั่วไป 1  ชุด 55,500   55,500 -. 
2 ถังขยะแบบมีล้อเลื่อน 20   ถัง 1,000   20,000 -. 
3 รถเข็นเอนกประสงค์ ขนาด พท. 80x100 cm. 4 คัน 4,000 16,000 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,500 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีพ้ืนที่พักผ่อนทางสายตาในบริเวณสถานศึกษา  จ านวน 1 ที่  
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  อาคารสถานที่มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสรุปรายงานผลโครงการ 
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1.  โครงการ  “ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต ก าหนดปัจจุบัน สืบสาน อดีต ปีที่ 17” 2021 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ยังเน้นให้ความส าคัญกับการจัดการอาชีวศึกษา         
และการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
โดยได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ         
และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน น าความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา ผู้รับการศึกษา และฝึกอบรมให้มีความสามารถในทางปฏิบัติ 
มีสมรรถนะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ การจัดการ
อาชีวศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามีความม่ันคง
และพร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภายใต้การบริหารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งในเชิงวิชาการ และทักษะวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความช านาญ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการ
เชื่อมโยงหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร        
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และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสในการกล้าแสดงออกและใช้ทักษะวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ศึกษาและปฏิบัติได้จริง ตลอดจนเป็นการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา และสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการจะเป็นผู้ประกอบการ โดยเลือก
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดท าโครงการ เทศกาลเค้ก คุกก้ี และของขวัญปีใหม่ 2563 “ชิมเค้ก 
เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต ก าหนดปัจจุบัน สืบสาน อดีต ปีที่ 16” ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา             
ได้ฝึกประสบการณ์ ทักษะ และการปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการทุกสาขาวิชา น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอก ได้รู้จักวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภายใต้ค าขวัญ “อาชีวะเรียนดี เรียนฟรี มีงานท า” 
  

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ              
และทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 3.  เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น “1 วิทยาลัย 1 ผลิตภัณฑ์” ภายใต้เครื่องหมายการค้า ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ ระหว่างผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
และ นักเรียน นักศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย 
 7.1  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    
  1)  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3,200 คน 
  2)  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 
  3)  จ าหน่ายเค้ก และคุกกี้ ตามเป้าหมาย 1,800,000 บาท  
 7.2  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
  1)  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้จ าหน่ายเค้กและคุกก้ี 
  2)  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ได้จ าหน่ายเค้กและคุกกี้ 
  3)  ผู้บริโภคได้บริโภคเค้กท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย ถูกสุขอนามัย 
  

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย / พิธีเปิด 20,000 - 
2. ค่าตกแต่งสถานที่ เวที และร้าน 10,000 - 
3. ค่าของที่ระลึก 10,000 - 
4. ค่าแสดงของนักศึกษาและแฟชั่นโชว์ 6,000 - 
5. ค่าด าเนินงาน 20,000 - 
6. ค่าประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกาลเค้ก 10,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เชิงปริมาณ    
  1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3,200 คน 
  2. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 
  3. จ าหน่ายเค้ก และคุกก้ี ตามเป้าหมาย 1,800,000 บาท  
 10.2  เชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้จ าหน่ายเค้กและคุกก้ี 
  2. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ได้จ าหน่ายเค้กและคุกกี้ 
  3. ผู้บริโภคได้บริโภคเค้กท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย ถูกสุขอนามัย 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  ระบบประมวลผลยอดการสั่งจอง 
 -  ระบบประมวลผลยอดการจ าหน่าย 
 -  สรุปและรายงานผล 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0  เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษ 
ที ่21 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้าตลอดจน
ผลงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ  รวมทั้งการพัฒนาคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ระบบดิจิทัลให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา 
 2. เพ่ือเป็นการพัฒนาเครื่องมือ ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เช่น ศูนย์ควบคิมเสียงตามสาย โทรศัพท์ภายในและภายนอก และการสื่อสารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 4.  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นแบบต่อเนื่อง  ทันยุค ทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
          5.  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของขอ้มูลข่าวสารให้ทันยุคดิจิทัล 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์       จ านวน     1    ชุด  
  2. เครื่องพิมพ์เอกสาร    จ านวน     1    ชุด 
  3.  เครื่องเล่น DVD    จ านวน     1    ชุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการเผยแพร่  ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 50,000 - 
2. เครื่องพิมพ์เอกสาร  25,000 - 
3. เครื่องเล่น DVD   5,000 - 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์       จ านวน     1    ชุด  
  2. เครื่องพิมพ์เอกสาร    จ านวน     1    ชุด 
  3.  เครื่องเล่น DVD    จ านวน     1    ชุด 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการเผยแพร่  ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  จากการสัมภาษณ์ 
2.  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0  เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ประเด็นที ่3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความก้าวหน้าตลอดจนผลงาน
ต่างๆ ของวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้งข้อมูลข่าวสารให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย โทรศัพท์ภายในและภายนอก และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการบริหารงานบุคลากร  
นักเรียนนักศึกษา   ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก  
 4.  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นแบบต่อเนื่อง  ทันยุค ทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
          5.  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลข่าวสารให้ทันยุคดิจิทัล 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าตลอดจนภาคเรียน 
  2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์  จ านวน 36 สัปดาห์/ปี 
  3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  (รายปี)  3,000 ฉบับ/ปี 
  4. จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 ฉบับ/ปี 
  5. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี 
  6. จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 
  7. จัดท า Photo สรุปภาพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การเผยแพร่  ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
 กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าตลอดภาคเรียน 3,000 - 
2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ จ านวน 36 สัปดาห์ / ปี 2,000 - 
3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ (รายปี) 3,000 ฉบับ/ปี 180,000 - 
4. จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 120,000 - 
5. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี 30,000 - 
6. จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 30,000 - 
7. จัดท า Photo สรุปภาพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี 15,000 - 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกเช้าตลอดภาคเรียน  
  2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ จ านวน 36 สัปดาห์ / ปี   
  3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ (รายปี) 3,000 ฉบับ/ปี 
  4. จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 
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  5. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี  
  6. จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 
  7. จัดท า Photo สรุปภาพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี      
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การแพร่  ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง 
 กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มท้ังในและนอกวิทยาลัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1.  จากการสัมภาษณ์ 
2.  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานการเงิน การบัญชี 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
 อาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  งานบัญชีและงานการเงิน         
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ห้องการเงินและการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
           ด้วยงานบัญชีมีหน้าที่ในการจัดท าบัญชีของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การปิดบัญชีรายได้ – 
ค่าใช้จ่ายประจ าวัน การบันทึกรายการบัญชีผ่านบัญชีแยกประเภท การบันทึกรายการปรับปรุง บัญชีค้างรับ – 
ค้างจ่าย การคุมยอดลูกหนี้ การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบเงินฝากคลัง รวมถึงการปิดบัญชี
ประจ าเดือนและประจ าปี บันทึกรายการรับ จ่ายคงค้างตลอดเดือนและจัดท างบการเงิน โดยมีการจัดท างบ
ทดลองจากการปิดบัญชีต่างๆ เสนอแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาและเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี 
อีกส่วนหนึ่งน าส่งให้กับผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 เพ่ือให้
การท างานด าเนินไปอย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนางานบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 2.  เพ่ือจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วน ได้อย่าง
 เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งานบัญชีท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เคาน์เตอร์ส านักงาน 100,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วน ได้อย่าง
เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. งานบัญชีมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ จัดท าความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อม

ทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ           

 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  งานความร่วมมือ  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และสถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ          
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  นอกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จะเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว  การสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะความรู้เพ่ิมมากข้ึน  มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ที่เกี่ยวข้อง      
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ กับสถานศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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 2.  เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ กับสถานศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 3. เพ่ือจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ กับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 4.  เพ่ือร่วมกันจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  ให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะฝีมือเพ่ิมมากข้ึน   
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จ านวนสถานศึกษา หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ           
 เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาระบบ ปกติ            
 ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) จ านวน 2 แห่ง 
  2. จ านวนสถานศึกษา สถานประกอบการภาคเอกชน ในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ    
 เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาระบบปกติ           
 ระบบทวิภาคี  ทวิศึกษา ทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) จ านวน 10 แห่ง                             
  3. จ านวนสถานศึกษาต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือด้านทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความ เข้มแข็ง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ               
  และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ กับ
 สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย กับสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา 
ทวิวุฒิ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

40,000 - 

2 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 10,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จ านวนสถานศึกษา สถานประกอบการภาครัฐบาล ในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ        
 เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ  เพิ่มข้ึน จ านวน 2 แห่ง 
  2. จ านวนสถานศึกษา สถานประกอบการภาคเอกชน ในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ           
 เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา ทวิวุฒิ  เพิ่มข้ึน จ านวน 10 แห่ง                             
  3. จ านวนสถานศึกษาต่างประเทศท่ีลงนามความร่วมมือด้านทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็ง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนา
 ระบบเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา  ทวิวุฒิ กับหน่วยงาน
 ภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน     
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2.  ประเมินจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม      

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน เพราะการ
วางแผนจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการก าหนดกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการท างานล่วงหน้าท าให้เกิดการเตรียมงานก่อนการลงมือปฏิบัตินอกจากนี้การวางแผนงานเกิดจาก
การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท าให้กิจกรรมที่ถูกก าหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดกิจกรรม ปัจจัย
งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกับการพัฒนางานหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยมีเป้าหมายความส าเร็จ 
นั้นคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของงานต่างๆ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 6.2 เพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ 
 6.3 เพ่ือวางแผนให้การปฏิบัติงานด าเนินไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 7 เล่ม 
  2. มีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปี 2565-2568            
 จ านวน 7 เล่ม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน รวมเป็นเงิน 

1.  กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 10 รีม 1,500 .- 
2. หมึกปริ้นเตอร์    6,300 .- 
3. กระดาษโรเนียว 10 รีม 1,100 .- 
4. ค่าเข้าเล่ม  2,100 .- 
5 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  20,000 .- 
6. ค่าวัสดุอ่ืนๆ   10,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  41,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 7 เล่ม 
  2. มีรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจ าปี 2565-
 2568  จ านวน 7 เล่ม 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
 จัดการสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ  จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัด และยุทธศาสตร์ สอศ. 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
  เป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ สอศ. (พ.ศ. 2557-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ. 2561) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 สาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุก ๆ ระดับ นอกจากนั้นยังท าให้ภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานของงานเพ่ือใช้เป็นเป้าหมายให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่ดี ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับชุมชน สังคม ในทุกระดับ 

งานแผนงานและงบประมาณเห็นสมควรจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ทั้งนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายเป็นฉันทามติ สามารถน า
แนวทางดังกล่าวใช้ปฏิบัติได้จริง อันจะท าให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ 
ต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีศักยภาพที่ดีในการบริหารงาน การให้บริการด้านการเรียนการ

สอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และระดับปริญญาตรีรวมถึงการให้บริการ
ประชาชน ชุมชน สังคมทางด้านวิชาการ และวิชาชีพอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 มีแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามมาตรฐาน  
  2. ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ 
  
8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน รวมเป็นเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 รีม 1,300 .- 
2 ค่าเข้าเล่ม 7 เล่ม 800 .- 
3 หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet P1102 1 กล่อง 2,700 .- 
4 อ่ืนๆ  5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การบริหารและการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมากข้ึน 
 2. ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมิน   
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1. ชื่อโครงการ  การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ประเด็นที ่3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารองค์กรที่เน้นการใช้กลยุทธ์เพ่ือ
บริหาร ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือ
เป็น “การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” เนื่องจากการด าเนินงานตามปกติขององค์กรจะ
มุ่งเน้น การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก แต่การบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้น
การปิด จุดอ่อน (ความเสี่ยง) ที่จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของ
องค์กร หรือในระดับกระบวนการและขั้นตอน โดยการก าหนดกลยุทธ์ และปรับเป็นแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม (Action Plan) ต่อไป การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นวิธีการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลักดันให้
องค์กร ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในทุก ๆ ยุทธศาสตร์ได้ในระดับที่สูงขึ้น  
 กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการรายงานผลการควบคุม
ภายในทุกปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงความส าคัญของ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๓         การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการรายงานผลการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา 
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงการน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 
 3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท าแผนการควบคุมภายใน          
และการบริหารความเสี่ยง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) มีความรู้ ความเข้าใจ
 ในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
  2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมภายใน และการจัดท าแผนบริหาร
 ความเสี่ยงในสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
  3. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าใจในการส าคัญของการควบคุมภายใน และการ
 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
 ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าอาหารกลางวัน (80ท่าน x 60บาท x 2มื้อ) 9,600 .- 
2.  ค่าอาหารว่าง (80ท่าน x 35บาท x 4มื้อ) 11,200 .- 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (2ท่าน x 600บาท x 6ชั่วโมง) 7,200 .- 
4.  ค่าวัสดุ 22,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000  
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
 2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าใจในการส าคัญของการควบคุมภายใน และการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
 3. ผู้เรียนที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  การหารายได้ระหว่างเรียน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ          
 โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์    
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องการหารายได้ระหว่างเรียนนั้น ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาฯ โดยให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประการอาชีวศึกษา ภายใต้งานส่งเสริมผลผลิต 
การค้า และประกอบธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ คัดเลือกสรรหานักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
เขียนแผนธุรกิจเพ่ือขอเงินงบประมาณในการ ด าเนินการ ประกอบธุรกิจในขณะที่ยังศึกษาอยู่ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน า ดูแล ตลอดจนมีการใช้เงินเบิกจ่ายอย่าง
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้นักเรียนเกิด ความคิด ด้านธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได้จริง มีรายได้
ระหว่างเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
 ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.๒๕61 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถหารายได้ระหว่างการเรียน 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ 
 3. เพ่ือให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        1. นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา ที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน 
           2. กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 1. งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 20,000 บาท 
 2. รายได้จากสถานศึกษา จ านวน   5,000  บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000  บาท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างการเรียน 
 2. ผู้เรียนสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
 3. ผู้เรียนที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 
11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที ่5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา    
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสูงสุ ด  โดยใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจากบริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบใยแก้วน าแสง เข้าสู่ระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัย ทั้งในรูปแบบเครือข่ายที่ใช้สาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ในอัตราความเร็วในการเชื่อมต่อ 
(Bandwidth) ในประเทศ 180 Mbps และต่างประเทศ 60 Mbps มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
จากการตรวจสอบการจราจรของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Traffic) ที่ใช้งานผ่านในระบบเครือข่ายแต่ละระบบ          
ซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะการรับข้อมูลจาก
ต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ภาพรวมช้าลงอย่างมาก 
 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องขยาย และปรับปรุงเครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เพ่ือที่จะได้
รองรับการขยายงาน ทั้งระบบบริหารจัดการ บริการ และวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบ e-Courseware เป็นต้น โดยจะขยาย
ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในประเทศจากเดิม 100 Mbps มาเป็น 
150 Mbps เพ่ือเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ 
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6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สายให้รวดเร็วขึ้น 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
       1. ปรับเพิ่มความเร็วมาเป็นในการเชื่อมต่อ (Bandwidth) ในประเทศความเร็ว 250 Mbps  
และต่างประเทศความเร็ว  100 Mbps 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      1. ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในความสะดวก และรวดเร็วของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน 

     2. ระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกอ่ืน 
มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

     3. การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 250 Mbps/ 100 Mbps  288,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,000 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  - 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
  1. ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
  2. แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
  3. บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wifi) ส าหรับอาคาร1 อาคาร2 และ อาคาร6 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแขนง/สาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด  โดยใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจากบริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบใยแก้วน าแสง เข้าสู่ระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัย ทั้งในรูปแบบเครือข่ายที่ใช้สาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WIFI) งานศูนย์ข้อมูลได้ท าการเชื่อมต่อ
สัญญาณเครือข่ายไปยังทุกอาคารเรียนเพื่อให้ใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้ แต่ยังมีบางบริเวณที่
สัญญาณยังกระจายไปไม่ทั่วถึง ในอาคาร 1 และ อาคาร 4 
 ดังนั้น  วิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงสัญญาณ WIFI เพ่ือให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สายให้รวดเร็วขึ้น 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ติดตั้ง WiFi จ านวน  59  จุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 อุปกรณ์ Access Poiont พร้อมติดตั้ง จ านวน 59 จุด  500,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. Wifi  จ านวน  59  จุด ใชง้านได้  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ส ารวจจากปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 2. แบบสอบถามการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ 
 3. บันทึกการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

ต้องให้บริการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์
ส าหรับวิทยาลัยฯ และชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ                 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวก และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการบริการและเผยแพร่ผลงานแก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่ดียิ่งข้ึน   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้ครู  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  และชุมชน ได้รับการบริการด้วยความสะดวก  

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ื อ พัฒ นาระบบบริห ารจั ดการ   งานประกันคุณ ภาพ   ให้ มี ระ เบี ยบ   เรียบร้ อย   

เป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 2 รายการ 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.  มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ประมวลผลสูง จ านวน 1 ชุด 45,000 .- 
2. เครื่องสแกนเนอร์ 25,000 .- 
3. โต๊ะท างาน+โต๊ะคอมพิวเตอร์+โต๊ะมุม 6,000 .- 
4. เก้าอ้ีส านักงาน มีนักพิง 5,600 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,600 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. มีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 2 รายการ  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อห้องประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา  พ.ศ. 2561  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

ต้องให้บริการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์
ส าหรับวิทยาลัยฯ และชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวก และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการบริการและเผยแพร่ผลงานแก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่ดียิ่งข้ึน   

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลากร  ได้รับการบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ื อ พัฒ นาระบบบริห ารจั ดการ   งานประกันคุณ ภาพ   ให้ มี ระ เบี ยบ   เรียบร้ อย   

เป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีระบบบริหารจัดการ  งานประกันคุณภาพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย เป็นสัดส่วน 
  ได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าอาหารว่าง, ค่าน้ า จ านวน 120 ชุด 6,000 .- 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 ชุด 3,000 .- 
3. ค่าวัสดุ  11,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,00 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    1.  มีระบบบริหารจัดการ  งานประกันคุณภาพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย เป็นสัดส่วน  
  ได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อห้องประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ระดับรายบุคคล   
ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.  2561  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

ต้องให้บริการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์
ส าหรับวิทยาลัยฯ และชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ                   
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวก และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการบริการและเผยแพร่ผลงานแก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่ดียิ่งข้ึน   

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้บุคลากร  ได้รับการบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.2  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ  งานประกันคุณภาพ  ให้มีระเบียบ  เรียบร้อย  เป็นสัดส่วนได้

อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
6.3  เพ่ืออ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลากรใช้ในการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรทุกคนมีวัสดุในการประเมินตนเองระดับบุคคล สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าวัสดุ 35,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1.  มีวัสดุเพียงพอให้บุคลากรใช้ในการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรทุกคนมีวัสดุในการประเมินตนเองระดับบุคคล สามารถท างานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อห้องประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  การอบรมออนไลน์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งได้
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเชิงคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสม  
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึงได้จัดโครงการการ
อบรมออนไลน์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ อันจะน าไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเข้มแข็ง 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ทั้งหมด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจต่อการประชุมฯ ในระดับมาก
 ขึ้นไป  
  

8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าวัสดุ 20,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 .- 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ทั้งหมด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจต่อการประชุมฯ ในระดับ
 มากขึ้นไป 
 

11.  การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
       แบบประเมิน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ   จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ         
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ        
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวิจัย 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม                                
 

3. ผู้รับผิดชอบ  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่เป็นประจ าทุกปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา สิ่งเสริม และ
สนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึงได้มีการจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ขึ้น และได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวดเพ่ือที่จะเข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และในระดับชาติต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความรับผิ ดชอบกล้าคิด                
กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
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 3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด   
 4.  เพ่ือคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับอาชีวศึกษา ระดั บภาค และ
ระดับชาติ และได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน   
  2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 โครงการ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา อันเกิดจากการประยุกต์
 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
 วิจัยพัฒนา และน าเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ (จ านวน 30 โครงการ) 200,000 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 50 บาท x 2มื้อ) 8,000 - 
3 อ่ืนๆ 2,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน               
           2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ   
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา อันเกิดจากการประยุกต์
 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
 วิจัยพัฒนา และน าเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินการน าเสนอ และแบบสรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นที ่2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
ประเด็นที ่2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง 

 รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  

3. ผู้รับผิดชอบ  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษาที่มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ เพ่ือ
รองรับตลาดแรงงาน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบั ติการ  ความเจนจัดด้านวิชาการและ
คุณสมบัติที่จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและความสามารถปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาต้องการความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพ่ือน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย   
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่จบการศึกษาทุกคน 
  2. สถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

           
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ 

 

           
3. ด าเนินการตามโครงการ   

 
         

4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน          
 

  
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ  50,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  2. สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาท างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
 สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต  
  

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ   ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

4. สถานทีด่ าเนินโครงการ  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง สอศ. ได้ให้ความส าคัญ
เพ่ือให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการจัดการเรียน        
การสอนในวิชาชีพกับงานวิจัย และถ่ายทอดความรู้สร้างความเข็มแข็งด้านอาชีพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับ
สังคม หรือ ชุมชน 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการถ่ายทอดนวัตกรรม  ที่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 คน 
  2. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ  5  ชุมชน (ชุมชนละ 100  คน)   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และชุมชนได้รับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา
 คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น    
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ  50,000 - 
2 ค่าวิทยากร  10,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 คน 
  2. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ชุมชน (ชุมชนละ 100 คน) 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียน นักศึกษา 
     -  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 
     -  มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน 
     -  มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 
     -  มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 
     -  มีจิตสาธารณะ 
    2. ชุมชน 
     -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
     -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครื่องมือใช้ในการแปรรูและการประกอบอาชีพ 
     -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
     -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
  

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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1. ชื่อโครงการ   การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู    
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา      
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์       
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานบันการศึกษารางวัลพระราชทาน มีมาตรฐานการเรียน              
การสอนที่มีคุณภาพ มีความเจนจัดด้านวิชาการและคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อลักษณะวิชาชีพและมีความสามารถ
ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่อสังคมปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าข้อมูลมาจัดการศึกษาและปรับปรุงให้คล้องกับ
สังคมปัจจุบัน และ พัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน     
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูไปพัฒนาปรับปรุง
 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ  5,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าไปพัฒนา
 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการการสอนมากขึ้น 
  2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน      
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 1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา     
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
  และนวัตกรรม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานวิจัยนั้น การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมนับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง ในการทราบลักษณะของ
ข้อมูลว่ามีการวัดระดับใด หลักการเบื้องต้นของสถิติ รู้ถึงวิธีการน าเสนอ การอ่าน การวิเคราะห์ และ           
การตีความหมายผล ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญของการน าสถิติมาใช้อย่างเหมาะสม 
 โปรแกรมทางสถิติเป็นซอฟต์แวร์เพ่ือการค านวณและการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีการประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์สาขาต่างๆ จุดเด่นคือ เป็นฟรีแวร์ อีกทั้งโปรแกรมยังรวมเอาคุณสมบัติด้านการจัดการ
ข้อมูล การค านวณ และการแสดงทางกราฟิกไว้ด้วยกัน มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลชนิด Array และ             
มีค าสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                
ได้เรียนรู้โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความสามารถให้กับตนเอง  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ผลลัพธ์และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ       
 3.  เพ่ือให้ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทุกคน     
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติ
 และมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติมีพ้ืนฐานความรู้สถิติวิเคราะห์เพียงพอใจการท าวิจัย และ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 40,000 - 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน 10,000 - 
3 ค่าท่ีพักวิทยากร 3 คืน 5,000 - 
4 ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 20,000 - 
5 ค่าอาหารว่าง 80 คน 20,000 - 
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80 คน 13,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและ
 เหมาะสม 
  2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล   
 ผลลัพธ์และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  3. ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติ
 และมีทักษะในการใช้โปรแกรม R มีพ้ืนฐานความรู้สถิติวิเคราะห์เพียงพอใจการท าวิจัย และ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน       
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1. ชื่อโครงการ  การปรับปรุงและพัฒนาห้องงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอน 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยระบบงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นงานหนึ่งที่
ต้องให้บริการ เกี่ยวกับงานวิจัยฯ ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับวิทยาลัยฯ               
และชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และงานพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของวิทยาลัย
ฯ ทั้งระดับหน่วย ระดับภาค รวมไปถึงระดับชาติ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการบริการและเผยแพร่ผลงานแก่                           
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัยฯ ให้มีระเบียบ เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอน
และมีระบบแบบแผน 
  3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.เป้าหมาย 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
  2. นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยาลัยฯ ได้มีห้องผลงานการวิจัย ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวก 
 รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องพิมพ์ส านักงาน Brother รุ่น MFC-T4500DW 30,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1. ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
   2. นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยาลัยฯ ได้มีห้องผลงานการวิจัย ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวก  
 รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือให้บุคลาก รท างานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมินการน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน 
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  

3. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา/งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ในประเด็นการประเมิน ๑.๑ ด้านความรู้ โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ประเด็นการประเมิน ๑.๒           
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ           
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑           
ยังได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ๑.๓ ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                  
โดยก าหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ หรือมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. พัฒนาระบบ และการบริหารงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
 อาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 1 ศูนย์ 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการวางแผน และเขียนแผนธุรกิจ ให้แก่
 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
  3. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ และวางแผนธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้
 ระหว่างเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
  4. ได้แผนธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง และส่งเสริมการท าธุรกิจให้กับนักเรียน
 นักศึกษา 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์ สามารถประกอบธุรกิจ
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาระบบและการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จนได้รับ
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ระดับ 5 ดาว 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 1. งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  100,000  บาท 
 2. รายได้จากสถานศึกษา        จ านวน    10,000  บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   110,000   บาท 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษา มีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 3. ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 4. ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 5. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับ 5 ดาว 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบประเมิน 
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1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที ่3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน             
มี พฤติกรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ มีความกล้าแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม จัดกิจกรรม                        
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
 จากความส าคัญข้างต้น ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมผู้ เรียน ขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีมาตรฐาน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เก่ง ดี                
และมีความสุข 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนนักศึกษา  จ านวน 3,400 คน 
  2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 176 คน 
  3. กิจกรรมที่ด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 40 กิจกรรม 
 7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกทางด้านการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม แสดงออกตามทักษะความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1.  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 160,000 .- 
 - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ   
 - เตรียมลูกเสือวิชาสามัญ (ประดับแถบ 2 สี)   
 - วันมหาธีรราชเจ้า   
 - อบรมลูกเสือโรเวอร์   
 - งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ   
 - เดย์แคมป์   
 - กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
2. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 330,000 .- 
 - การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ   
 - การแข่งขันกีฬาสี สีขาว   
 - การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์    
3. กิจกรรมชาติ พระมหากษัตริย์  130,000 .- 
 - วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา   
 - วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา   
 - วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9   
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10   
 - กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

4. กิจกรรมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 160,000 .- 
 - วันลอยกระทง   
 - สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก   
 - เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก   
 - วันมาฆบูชา   
 - วันวิสาขบูชา   
 - สวดมนตต์สรภัญญะ   
 - หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง    
 - แห่เทียนพรรษา   
 - กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
5.  กิจกรรมในสถานศึกษา 481,000 .- 
 - Big Cleaning Day   
 - ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา   
 - อบรมขับข่ีปลอดภัย   
 - วันเอดส์โลก   
 - สถานศึกษาคุณธรรม   
 - วันเด็กแห่งชาติ   
 - มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ   
 - จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ   
 - อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่   
 - วันไหว้ครู   
 - วันงดสูบบุหรี่โลก   
 - วันสิ่งแวดล้อมโลก   
 - เยาวชนพอเพียง   
 - วันต่อต้านยาเสพติด   
 - วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ   
 - รดน้ าด าหัวพระเถระ ผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ   
 - สร้างฝายชะลอน้ าและคืนต้นไม้สู่ผืนป่า   
 - คัดเลือกเยาวชนระดับสถานศกึษาสู่รางวัลเยาวชนดีเด่น และนักศึกษาพระราชทาน   
 - กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
6. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 665,000 .- 
 - กิจกรรมชมรมวิชาชีพ   
 - จัดเตรียมนิทรรศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น   
 - ตัดชุดสูทคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ   
 - การประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา     
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ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

   ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ   
 - พัฒนาภาวะผู้น า   
 - เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ   
 - พัฒนาห้ององค์การวิชาชีพ (เครื่องปรับอากาศ)   
 - พัฒนาระบบการท างานองค์การวิชาชีพ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์)   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
    2.  เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
     3.  วิทยาลัยมีทัศนียภาพที่ดีข้ึน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 2. ติดตามตรวจสอบ 
            3. สรุปรายงานประจ าปี 
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1. ชื่อโครงการ   ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)      
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที ่4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 
ประเด็นการประเมิน 5.2  ด้านจิตอาสาที ่ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ            
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล
“ประเทศไทย  4 .0” โดยเน้น เรื่องการพัฒนาสู่  “ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน” ด้วยการสร้าง              
“ความเข้มแข็งจากภายใน”  ขับเคลื่อนตามแนวคิด  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ผ่านกลไกล  “ประชารัฐ”  
โดยส่งเสริมให้ด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้  ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  จึงได้มีโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน            
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix it Center Thailand 4.0)  ระดับสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2564  
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  มีศักยภาพในการด าเนินการบรรลุ ตาม
เป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการ 
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานประเมินภายใน ปี พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)  เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้าง
เครือข่ายถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

 
6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้  การดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ 
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน       
 2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ การซ่อมบ ารุงและเสริมสร้าประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมและเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
 4. ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
 5. เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน 
 6. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา ให้มีความสามารถ 
 มีประสบการณ์มีสมรรถนะและสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน   
  2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ/จิตอาสา 100 คน 
  3. ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การเกษตรและการซ่อมบ ารุงรักษา 400 รายการ 
  4 พัฒนาช่างชุมชน  3  คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการด ารงชีวิต
 ประจ าวัน 
  3. ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
  4. นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าตอบแทน 90,000 
2 ค่าวัสดุ 150,000 
3 ค่าใช้สอย 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ชุมชนมีความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาการซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ 

เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
2. ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม

ประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. การติดตามและประเมินผลจากแบบสอบถาม 
 2. ติดตามและประเมินผลโดยการสังเกตการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง 
 3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรม  108  อาชีพ   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ           
ในการ แข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม     
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 
ประเด็นการประเมินที่ 5.2  ด้านจิตอาสา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการฝึกอบรม                
108  อาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับความรู้
และทักษะ ด้านอาชีพ  ที่เป็นรากฐานของการพ่ึงตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   
 2.  เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษามีวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 

 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       157 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนนักศึกษา จ านวน  1,000  คน   
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
8.  วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากร 8,000 
2 วัสดุฝึก 40,000 
3 ค่าใช้สอย 2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้ส าเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ   จ านวน  1,000  คน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก 
          2.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ  อาชีวะอาสา 

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 
ประเด็นการประเมิน 5.2  ด้านจิตอาสาที่  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานโครงการอาชีวะอาสา  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563            
และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์             
และบริการอ่ืนๆ แก่ประชาชนตามเส้นทางหลักและสายรองทั่วประเทศ ณ ศูนย์อาชีวะอาสา วัดร่องขุ่น  
อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับ
ทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์  สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  ตลอดจน          
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่
ตนเอง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินดังกล่าวประสงความส าเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค์  งานโครงการพิเศษและงาน
บริการชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       159 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริการอื่น ๆ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์  สามารถบูรณาการ
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 3. เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ตามโครงการอาชีวะอาสาในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ประชาชนมาให้บริการโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
  2. ประชาชนมาให้บริการโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ จ านวนไม่น้อยกว่า           
 300 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ ทักษะ ความช านาญ ไปใช้ในงานบริการ   
 แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียน  นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการให้บริการด้านวิชาชีพ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าตอบแทน 60,000  
2 ค่าวัสดุ 30,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ประชาชนมาให้บริการโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
  2. ประชาชนมาให้บริการโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ จ านวนไม่น้อยกว่า           
 300 คน 
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 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ ทักษะ ความช านาญ ไปใช้ในงานบริการ   
 แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียน  นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการให้บริการด้านวิชาชีพ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องปฏิบัติงาน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการ แข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนมีหน้าที่หลักในการด าเนินการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับประชาชน
ผู้สนใจในท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเน้นการเพ่ิมรายได้  ให้กับครอบครัว สร้างชุมชน
เข้มแข็ง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้
ความรู้แก่ชุมชนโดยการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชาชีพ   เพ่ือให้การบริการชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จะต้องมีศูนย์การเรียนรู้และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยภายในวิทยาลัยเพ่ือที่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามา
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้     
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนางานการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีเครื่องปริ้นเตอร์  ในการปฏิบัติงานตรงตามลักษณะของงาน จ านวน  1  เครื่อง 
  2. ตู้เก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานตรงตามลักษณะของงาน  จ านวน 1  ชุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างานและมีคุณภาพมากขึ้น 
  2. การจัดท ารูปเล่มและจัดเอกสารข้อมูลได้อย่างมีระบบ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 เครื่องปริ้นเตอร์   1  เครื่อง 25,000 25,000 
2 ตู้เอกสาร   1  ชุด 10,000 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 35,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. มีเครื่องปริ้นเตอร์  ในการปฏิบัติงานตรงตามลักษณะของงาน จ านวน 1 เครื่อง 
  2. ตู้เก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานตรงตามลักษณะของงาน  จ านวน 1 ชุด 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างานและมีคุณภาพมากขึ้น 
  2. การจัดท ารูปเล่มและจัดเอกสารข้อมูลได้อย่างมีระบบ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือคนพิการ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ               
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที ่4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 
ประเด็นการประเมินที่ 5.2  ด้านจิตอาสา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ   
ด้านอาชีพส าหรับคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ให้มีความรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  และเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ  เพ่ือเป็นการ
ฝึกทักษะ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และยังเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตามความสนใจ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในการเรียนรู้      
 2.  เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการฝึกทักษะอาชีพ       
 3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้พิการ  จ านวน  30  คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้พิการมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ 20,000 
2 ค่าวิทยากร 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ  30  คน    
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้พิการมีทักษะในด้านอาชีพต่างๆมากข้ึน 
          2.  ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือประชาชน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ          
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที ่4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 

  ประเด็นการประเมินที่ 5.2  ด้านจิตอาสา 
 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน         
พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ และผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาชีพและการบริการสังคม  เพ่ือลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชน             
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้  สู่ชุมชนและครอบครัวอย่างยั่งยืน    
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้จากการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายตามหลักการพึ่งตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้วิชาชีพในการประกอบอาชีพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   จ านวน  25  คน/หลักสูตร  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปสร้างประกอบอาชีพเสริมได้ 
  2. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีโอกาสสร้างรายได้จากการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายตามหลักการ
 พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากร   15,000 
2 ค่าตอบแทน   10,000 
3 ค่าใช้สอย   5,000 
4 ค่าวัสดุ   40,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน  25  คน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
   2. ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ       
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที ่4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 

  ประเด็นการประเมินที่ 5.2  ด้านจิตอาสา 
 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 

3. ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 บ้านหัวแม่ค า ต าบล 
      แม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย    
      โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิม 
      พระเกียรติ บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
      โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา  ต าบลริมโขง          
       อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพ         
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  ที่เป็นรากฐาน           
ของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้  น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ   
 2.  เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน  50  คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวิทยากร 10,000 
2 วัสดุฝึก 25,000 
3 ค่าใช้สอย 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน  50  คน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีทักษะในด้านวิชาการ วิชาชีพในงานต่างๆ  
    2. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานปกครอง 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ          

ที่แสดงออกมาให้เห็นทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้สารเสพติด        
ของกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา น ามาซึ่งเป็นปัญหาของสถานศึกษา หรือครอบครัวท าให้เกิดความ
ทุกข์ ความวิตกกังวล ต่อพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะความเสี่ยงในการกระท าสิ่ง                 
ที่ผิดจริยธรรม  ศีลธรรม  หรือผิดกฎหมาย  

การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่า งกาย จิตใจ และสติปัญญา               
มีภูมิคุ้มกัน ต่อสารเสพติดจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา              
ได้เข้าใจเรียนถึงผลกระทบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง หากนักเรียน นักศึกษาเข้าไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ข้องเก่ียวกับสารเสพติด  

ดังนั้น งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น          
มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด         
จะช่วยให้วิทยาลัยสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้ 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มเสี่ยงไม่ข้องเกี่ยว และห่างไกลสารเสพติด 
 2. เพื่อให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ข้องเกี่ยวจากสารเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์ 
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาสีขาว 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุอาหาร, ค่าตอบแทนวิทยากร ส าหรับกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มเสี่ยง 

10,000 

2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 5,000 
3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การก้าวสู่สถานศึกษาสีขาว 5,000 
4 ค่าชุดกีฬา ส าหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของจังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีการศึกษา 2563  
5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทาง
 ความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของสารเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด พัฒนานักเรียน 
 นักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่คุณภาพสู่สังคม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษา  
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที ่1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
  

3. ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของรัฐบาล   นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา นโยบายของจังหวัดและนโยบายของวิทยาลัย ต้องการให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด
นอกจากนั้นพบว่าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย พบว่านักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยมีปัญหาด้านสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด นักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ทุกชั้น
ปีโดยจะประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆ ให้ท าการเสนอราคาเพ่ือให้วิทยาลัยเลือกและด าเนินการตรวจโดย
แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ปวช.1 – ปริญญาตรี ทุกแผนกวิชา ครั้งที่ 2 ตรวจ
นักเรียน/นักศึกษา ที่ตกหล่นจากทุกแผนกวิชา 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ปลอดจากสารเสพติด 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100%  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ  
  2. นักเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้ารับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. เก็บจากนักเรียนนักศึกษา 3,400 คน คนละ 100 บาท  340,000 .- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 .- 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน/นักศึกษาทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกคน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ   บริจาคโลหิตจากวันแม่สู่วันพ่อ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที ่1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่ 5.1  ด้านการบริการชุมชน 
ประเด็นการประเมินที่ 5.2  ด้านจิตอาสา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ตามที่ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจังหวัดเชียงรายได้ประสานงานอย่างดีมาโดยตลอดและเป็นโอกาสดีที่บุคลากร
ในวิทยาลัยรวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจะได้บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
 2.  เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน 
  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาบริจาคโลหิตได้ไม่น้อยกว่า          
 30,000 ซีซี. 
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 (ช่วงวันแม่แห่งชาติ) 
4,000 .-  - ค่าอาหารว่างส าหรับคณะครูและบุคลากรและสภากาชาดจังหวัดเชียงราย 

 - ค่าป้ายไวนิล 
2. บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 (ช่วงวันพ่อแห่งชาติ) 

4,000 .-  - ค่าอาหารว่างส าหรับคณะครูและบุคลากรและสภากาชาดจังหวัดเชียงราย 
 - ค่าป้ายไวนิล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน 
  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา บริจาคโลหิตได้ไม่น้อยกว่า         
 30,000 ซีซี. 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที5่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) คือการป้องกันไม่ให้อาหารเป็นต้นเหตุของความ
เจ็บป่วยแก่ผู้บริโภค หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการท าให้อาหารปลอดภัย และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคแต่อย่างเดียว 
ไม่ก่อให้เกิดโทษหรืออันตรายแม้แต่น้อย ในประเทศไทยการสุขาภิบาลอาหารมีความจ าเป็นและส าคัญเป็น
พิเศษ เพราะอยู่ในเขตร้อน ดินฟ้าอากาศช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียและปาราสิต พร้อมกันนั้น
การศึกษาของประชาชนทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ า ประกอบกับนิสัยที่ชอบกินของดิบๆ สุกๆ ของประชาชน ซึ่งเป็น
ผลให้มีโรคของทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดจากการขาดสุขาภิบาลอาหารอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ หลักสุขาภิบาล
อาหาร ประกอบด้วย ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและผู้เสริฟ์
อาหาร  อนามัยของการประกอบอาหารและการเสริฟ์อาหาร ความสะอาดและความปลอดภัยของน้ า  การ
เก็บรักษาอาหาร   การล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร   การก าจัดเศษอาหาร น้ าทิ้ง และการ
สุขาภิบาล   สถานที่ประกอบอาหาร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นโครงการให้ความรู้เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัยแก่ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 
โดยเฉพาะ  ผู้ปรุง ผู้ท าความสะอาด และผู้เกี่ยวข้องในส่วนอ่ืนๆ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จะเนนเนื้อหาการ
บรรยายเกี่ยวกับการเลือก การปรุงและการเก็บอาหาร  การปรับปรุงยกระดับรานอาหารและแผงลอย สถาน
การณและแนวโนมงานสุขาภิบาลอาหารในปจจุบันและอนาคต  ตลอดจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะท าให้อาหาร
ต่างๆ มีความสะอาดและปลอดภัย ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ปราศจากสาร
ปนเปื้อน  โดยไดเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหผูประกอบการรานอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ใหไดรับขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
 2. เพ่ือใหผูประกอบการรานอาหาร  ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง                      
เพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัย   
 3. เพ่ือตองการ ยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่เน้นเรื่องอาหาร ปลอดภัย   
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกร้าน เข้ารับอบรมให้ความรู้เรื่อง
 สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาล ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
 สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
  2. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. ค่าป้ายไวนิล 500 .- 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000 .- 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 2,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูประกอบการรานอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ไดรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ

สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 
2. ผูประกอบการรานอาหาร  ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง เพ่ือให้อาหาร  

มีความปลอดภัย   
3. มีการยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่เนนเรื่องอาหารปลอดภัย   
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       178 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที ่1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา จะมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 

ซึ่งนักเรียน นักศึกษาใหม่ จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลสถานศึกษา แผนการเรียน กฎ ระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยฯ           
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ข้อมูลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่
วิทยาลัยก าหนด 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลสถานศึกษา แผนการเรียน กฎ ระเบียบต่างๆ                  
ของวิทยาลัยฯ  
 2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้มีคู่มือในการศึกษาจนจบหลักสูตร และมีความประพฤติ           
ทีเ่หมาะสมปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  1,500  เล่ม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ส าหรับใช้ประกอบในการเรียนและ 
 การปฏิบัติตนตลอดหลักสูตร 
  2.  ปกครองนักเรียน นักศึกษาสามารถทราบถึงความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในระหว่าง
 ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  และทราบถึงผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าจัดท าคู่มือ 75,000  - 
2 ค่าวัสดุ 16,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,500  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียน  นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ครบทุกคน 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอด
 หลักสูตร 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
   1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ   
   2. สังเกตจากนักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเก่าระดับชั้น ปวช. 2,3 ระดับชั้น ปวส. 2 และ        
ปริญญาตรี ปีที่ 2  ทุกแผนกวิชา  ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที ่4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล  
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางก้าวกระโดด ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายกับนักเรียนนักศึกษา เช่น ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว และปัญหาการปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้านการเรียนการ
สอน  ตลอดจนวิทยาลัยฯ เองก็ได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.
2,3 ระดับชั้น ปวส.2  และปริญญาตรี ปีที่ 2 ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้างและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ และระบบ           
การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และรับทราบปัญหาของ นักเรียนนักศึกษา  และหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาเก่า ระดับปวช.2, ปวช.3, ปวส.2  และปริญญาตรี   
 ปีที่  2  ประจ าปีการศึกษา 2564  อย่างน้อยร้อยละ 70  ของผู้ปกครองทั้งหมด  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียน 
 การสอนของวิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง 
  2.  สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ .ศ.2563  พ .ศ.25 64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             

2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ 12,000  - 
2 ค่าอาหารว่าง (โดยประมาณ) 80,000  - 
3 ค่าด าเนินงาน 35,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.2, ปวช.3, ปวส.2 และปริญญาตรี ปีที่  2  
ทุกแผนกวิชาที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ  70  ของผู้ปกครองทั้งสิ้น 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  และสรุปรายงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 2.  แบบสอบถาม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  และปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล  
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางก้าวกระโดด ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นอย่างมากมายกับนักเรียนนักศึกษา เช่น ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว และปัญหาการปฏิบัติตนผิดระเบียบข้อบังคับในด้านการเรียนการสอน  
ตลอดจนวิทยาลัยฯ เองก็ได้มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.
1,.2,3 ปวส.1,2  และปริญญาตรี ปีที่ 1 ,2  ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนรวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนได้ประจักษ์ถึงสิ่งก่อสร้างและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น  งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน  กฎ  ระเบียบ  และระบบ         
การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ   ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา และรับทราบปัญหาของ นักเรียนนักศึกษา และหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาเก่า ระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3, ปวส.1,  
 ปวส.2   และปริญญาตรี  ปีที่ 1  ปีที่  2  ประจ าปีการศึกษา 2563  อย่างน้อยร้อยละ 70  ของ
 ผู้ปกครองทั้งหมด    
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่รู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน
 ของวิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง 
  2.  สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ 5,000  - 
2 ค่าอาหารว่าง (โดยประมาณ) 100,000  - 
3 ค่าด าเนินงาน 35,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับปวช.1, ปวช.2, ปวช.3,ปวส.1,ปวส.2 ปริญญาตรี 
 ปีที่ 1  และปริญญาตรี ปีที่  2  ทุกแผนกวิชาที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ  70  ของผู้ปกครอง
 ทั้งสิ้น 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม  และสรุปรายงานการด าเนินงานตามโครงการ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 2.  แบบสอบถาม 
  
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       184 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล  
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนแนวการปฏิบัติตนตลอดจนกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาใหม่รู้จักระบบงาน
ต่างๆ  ของวิทยาลัยฯ และเข้าใจระบบการเรียนการสอน  ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาใหม่
ประสบความส าเร็จทางการศึกษาด้วยการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ดังกล่าว 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ และระบบ            
การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักกับผู้บริหารอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร  
หน่วยงานของวิทยาลัยฯ  ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาใหม่  ระดับปวช.1  ปวส.1   และปริญญาตรี  
 ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2563  เข้าร่วมประชุม  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่รู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอน
 ของวิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง 
  2.  สามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 ค่าวัสดุ 5,000  - 
2 ค่าอาหารว่าง (โดยประมาณ) 60,000  - 
3 ค่าด าเนินงาน 25,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่ระดับปวช.1  ปวส.1  และปริญญาตรีปีที่ 1           
 เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ  และ
 ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  และผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับคณะผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา 
 และบุคลากร ในวิทยาลัยฯ  ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา
 ผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 2.  แบบสอบถาม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2562) 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  บ้านพักอาศัย  ห้องเช่า บ้านเช่าของผู้เรียน 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ที่ต้องเร่ง
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันท าให้เกิดความสูญเปล่าของ 
งบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท า โครงการ/กิจกรรมขึ้น เพ่ือหาวิธี  และ
แนวทางในการลดปัญหาในการออกกลางคันของนักเรียน โดยอาศัยนวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้  
ในการแก้ปัญหาและเป็นหลักปฏิบัติงานในอนาคต 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของนักเรียน  

2. เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือส ารวจข้อมูลนักเรียนนักศึกษากลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปัญหา กลุ่มออกกลางคัน 
4. เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เสียงต่อการออก

กลางคันของนักเรียน  นักศึกษา 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันลงร้อยละ 10  
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  พัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 ค่าตอบแทน 108,000  - 
2 ค่าวัสดุ 7,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000  - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันได้ร้อยละ  10 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน     
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. สรุปผลการเยี่ยมบ้าน   
 2.  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
 3. จากแบบสรุปจ านวนนักเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสียง  กลุ่มปัญหา  และกลุ่มออกกลางคัน 
 4 . จากรายงานจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
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1. ชื่อโครงการ  แนะแนวการศึกษาต่อในวิชาชีพ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ        
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา    
ประเด็นที ่1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  การกระจายโอกาสทางการศึกษา 
แก่นักเรียน นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสศึกษามากขึ้น  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และจากนโยบายเพิ่ม
สัดส่วนนักเรียนในระบบอาชีวศึกษาเทียบกับมัธยมศึกษาเป็น 60:40  และปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี  เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจากการท าวิจัยของนักเรียนในระดับ ปวส.  
แผนกวิชาการตลาดพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับการแนะแนวจากผู้ที่มีความรู้ใน
สาขาวิชาชีพนั้นอย่างแท้จริง  ส่งผลให้ไม่เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพในระบบทวิภาคี 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพมีหลากหลายทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง
มีทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ  ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนซึ่ง
เปิดท าการสอนเป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดภาวะการแข่งขันในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  เพื่อโน้มน้าว
ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ  การแนะแนวการศึกษาที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์
แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษารับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันนั้นต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงราย   
 2. เพื่อให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
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 3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และทวิภาคี 
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายกับวิทยาลัยฯ 
 5. เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้เรียนในสาขาวิชาชีพให้มากข้ึน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง และโควตา 
  3.  ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพิ่มมากขึ้น 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น  
  2.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
  3. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว มีทัศนคติและความรู้  ความเข้าใจที่ 
 ถูกต้องเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าแผ่นพับ 12,000  
2 ไวนิลป้าย 21,000  
3 ค่าวัสดุ 2,000  
4 ค่าของที่ระลึก 7,000  
5 ค่าด าเนินงาน 15,000  
6 ค่าป้ายแผนกวิชาต่างๆ 15,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  และโควตา 
  3.  ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเพิ่มมากขึ้น
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 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษาและครูแนะแนว 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
  2.  เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น  
  3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
  5. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว มีทัศนคติและความรู้  ความเข้าใจที่  
 ถูกต้องเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
   สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       191 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ ติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที ่1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนซึ่งรับรองได้ว่า
นักเรียน นักศึกษาที่จบหลักสูตรต่างๆ จะมีคุณลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เป็นนักเรียน  
นักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการผลิตนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงได้มีการติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะตรงกับความ
ต้องการของตลาดหรือไม่ ความรู้หรือทักษะใดบ้างที่มีความจ าเป็นในการท างาน ข้อมูลที่ได้จะมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  ได้รับข้อมูลของนักเรียน  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา    
 2.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักเรียน  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 3.  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 4.  เพ่ือหาแหล่งงานอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีงานาท า 
 5.  เพ่ือน าข้อมูลรายงานผลการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2563  จ านวนร้อยละ  90 
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ได้รับข้อมูลของนักเรียน  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2563 
  2.  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ปกครอง  สถานประกอบการ สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ 
      ให้ข้อมูล 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าวัสดุ 3,500 -. 
2 ค่าด าเนินงาน 3,000 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  ผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบติดตามผลหรือแจ้งข้อมูลการมีงานท า หรือศึกษาต่อคืนวิทยาลัยฯ 
 คิดเป็นร้อยละ 90  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  วิทยาลัยฯ  ได้รับความร่วมมือการให้ข้อมูลจากองค์กร  หรือหน่วยงาน  และศิษย์เก่าที่
 ส าเร็จการศึกษา 
  2.  วิทยาลัยฯ  ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน  นักศึกษาอันเป็น
 ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา     
ประเด็นที ่1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อม

ทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิมเป้าหมายผู้เรียนในสายวิชาชีพให้มีในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นปัจจุบัน

พบว่าจ านวนผู้เรียนยังไม่เป็นตามเป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนสายวิชาชีพ การจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากเป็นการศึกษา                
เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพ  ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จัก
ชีวิต  เข้าใจสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมแล้ว ครู – อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องด้าน
วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใดเหมาะสม
กับผู้เรียน  และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  ดังนั้นควรจัดให้มีการประชุมครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและน าไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

จ านวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 70  ของโรงเรียน 
 มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  และโรงเรียนมัธยม สพม.36 (เชียงราย – พะเยา)  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
 จังหวัดเชียงราย 
  2.  เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น 

3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของ 
 ตลาดแรงงาน  

4.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
5.ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพ  และน า 

 ความรู้เรื่องการเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง   
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 10,000 
2 ค่าของที่ระลึก 13,000 
3 ค่าอาหารว่าง 3,500 
4 ค่าวัสดุ 5,000 
5 ค่าใช้สอย 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จ านวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 70  ของโรงเรียน
 มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  และโรงเรียนมัธยม สพม.36 (เชียงราย – พะเยา) 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
 จังหวัดเชียงราย 
  2.  การเพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
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  3.  ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4.  บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ และแบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2563 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ        
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา     
ประเด็นที ่1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

  ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 พันธกิจที ่1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  
ส่วนหนึ่งที่ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตลอดที่ได้ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ             
จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและในเรื่องช าระหนี้คืนกองทุนฯ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วและมีงานท า เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ  
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
2563  ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง มีขวัญก าลังใจ มีความมั่นใจ 
และมีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพัน และร าลึกถึง  สถานศึกษา  ครู – อาจารย์ 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       197 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4. เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต
หลังส าเร็จการศึกษา 

 5. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และการช าระหนี้ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
           นักเรียน/นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  ทั้งหมด  เข้าร่วมกิจการโครงการ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อม
 ในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2.  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้
 ชีวิตส าเร็จหลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา  ครู-อาจารย์   
  3.  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้
 ชีวิตส าเร็จหลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และการช าระหนี้ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน 
 

ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง (ชุดละ 35 บาท) 500 คน 17,500 17,500  
2 ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คน 600 600 
3 ค่าวัสดุ  5,000 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  23,100 23,100 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 500 คน  เข้าร่วมกิจการโครงการ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  และมีงานท า  มีวินัยในการเตรียมความพร้อมในการ
 ช าระหนี้คืนกองทุนฯ 

       2. นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นใจและความพร้อมใน การเข้าสู่ตลาด 
 แรงงาน มีความพร้อมในการช าระหนี้คืนกองทุน   
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
      1.  แบบประเมินผล 
   2.  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  
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1. ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา     
ประเด็นที ่1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

  ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  741  คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จ านวน 673 คน  และระดับปริญญาตรี  จ านวน  78  คน  รวมทั้งสิ้น  1,492 คน จึงจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน  นักศึกษา ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงหรือศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วและมีงานท า  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการ  
ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง มีขวัญก าลังใจ มีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการออกไปประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป   
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต
หลังส าเร็จการศึกษา 

4. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพัน และร าลึกถึง  สถานศึกษา  ครู – อาจารย์ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
           นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3  ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  จ านวน 1,492 คน  
 เข้าร่วมกิจการโครงการ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาได้รับการแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อม
 ในการศึกษาต่อ  และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2.  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้
 ชีวิตส าเร็จหลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา  ครู-อาจารย์   
  3.  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่  และความส าคัญของการใช้
 ชีวิตส าเร็จหลังจบการศึกษาและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ของตัวเอง  และการช าระหนี้ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 ค่าหมอท าขวัญ 1 คน   1,000   1,000 
2 ค่าบายศรี พร้อมเครื่องสักการะ  5,000 5,000 
3 ด้ายสายสิญจน์    1,500   1,500 
4 ป้าย 1  ผืน 1,200 1,200 
5 ของที่ระลึก  1,000 1,000 
6 ดอกไม้ตกแต่งสถานที่  5,000 5,000 
7 วิทยากรบรรยายพิเศษ  1,000 1,000 
8 อาหารว่าง 80 ชุด @30  2,400 2,400 
9 อาหารว่างนักเรียนนักศึกษา     
 ระดับ ปวช.3  741 ชุด @25  18,525 18,525 
 ระดับ ปวส.2  673 ชุด @25  16,825 16,825 
 ระดับปริญญาตรีปีที่ 2  78  ชุด @25  1,950 1,950 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  55,400 55,400 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3, ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  จ านวน 1,492 คน   
 เข้าร่วมกิจการโครงการ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  และมีงานท า  มีวินัยในการเตรียมความพร้อมในการ
 ช าระหนี้คืนกองทุนฯ 

       2. นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นใจและความพร้อมใน การเข้าสู่ตลาด 
 แรงงาน มีความพร้อมในการช าระหนี้คืนกองทุน   

 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1.  แบบประเมินผล 
 2.  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อ ติดตั้ง และซ่อมแซมครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน      
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ      

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาชีพ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น การประเมิน ๒.๓          
ด้านการบริหารจัดการ โดยสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการ อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา แห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ                  
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติและมี สมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือ ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ 
ติดต้ัง และซ่อมแซมครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชาชีพ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ขึ้น 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดซื้อ ติดต้ัง และซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอน และผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 3. เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์        
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดซื้อ และติดตั้งครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา และประจ าส านักงาน 
 ของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ 
   2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา และส านักงานในฝ่าย
 วิชาการ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  2. ผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้กับครุภัณฑ์ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ 
 เงินรายได้สถานศึกษา 1,500,000 บาท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
  2.ครู และนักเรียน  นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทันสมัย  สอดคล้องกับ         
หน่วยการเรียนของรายวิชาเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
 3. วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดอาชีวศึกษาตามนโยบาย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
และระดับนานาชาติ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ           
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา       
ประเด็นที ่1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิต ก าลังคนให้มี
ความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
รู้จักท างานเป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการวิชาชีพหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึง
การประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ในประเด็นการ ประเมิน 1.1 ด้านความรู้ โดยผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านทักษะและการ ประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  
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 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  ยังได้ 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ประเด็นการ
ประเมิน 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้านทักษะวิชาชีพตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ  
 ดังนั้นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ 
ระดับชาติ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้าน 
วิชาการ และวิชาชีพ ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนกวิชาชีพจึง ได้
จัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติบัตรทางด้านวิชาชีพ            
 2. เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา  
 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกทางความสามารถทั้งด้านวิชาการ และทักษะ 
วิชาชีพ 
 4. เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งในระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ ๙๐  
  2. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
  3. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
 ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเอง
 มาสู่ ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เงินงบประมาณ จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ส าหรับนักเรียนระดับ 
ปวช. 

219,000 - 

2 เงินรายได้สถานศึกษา ส าหรับนักศึกษา ระดับ ปวส.  136,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 355,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 2. นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม  
 3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 ๒. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 ๓. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม     
ประเด็นที ่4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา      
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน         

พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ, แผนกวิชาการบัญชี, 
แผนกวิชาคหกรรม,แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นการ
จัดการศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ เมื่อครบก าหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลายและสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ได้มีก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีท าความตกลงร่วมมือกัน 
ระหว่างสถานศึกษาที่ เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ           
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน (ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน                 
ราชประชานุ เคราะห์ การศึกษาสงเคราะห์ และสถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน 2 ระบบ) 
ส านักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้ 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ประเด็น 4.2 การระดม 
ทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน โดยสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร  
เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น        
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ครู ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
และ มีการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยฝ่ายวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี 
การศึกษาที่หลากหลายทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไป ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 
ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อม
กัน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร อาชีวศึกษา  
 3. เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป 
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิศึกษากับสถานศึกษาใน สังกัด
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างน้อย 1 สถานศึกษา  
  2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
  3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาครูผู้สอนสาขาวิชาชีพในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษา 
 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
  4. จัดการเรียนการสอนร่วมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียน เป็น
 ศูนย์กลาง การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และการจัดค่ายวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น  
  5. ศึกษาดูงานร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิศึกษา ในสถานประกอบการตาม สาขา
 วิชาชีพ  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริม 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
 เอกชน  เข้า ร่วมการจัดศึกษาทวิศึกษา  
  2. มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย           
 (ทวิศึกษา) ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษา  
  3. ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน 
 ส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
 การศึกษาเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมากขึ้น  
  4. ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  5. ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพในสถานประกอบการจริง  
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เงินรายได้สถานศึกษา  20,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริม การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้า ร่วมการจัด
ศึกษาทวิศึกษา  
 2. มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)                   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานศึกษา  
 3. ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพมากขึ้น  
 4. ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาชีพ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 5. ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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1. ชื่อโครงการ  บริการทางวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม       
ประเด็นที ่4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่5 ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ประเด็นการประเมินที่  5.1  ด้านการบริการชุมชน 
ประเด็นการประเมินที่  5.2  ด้านจิตอาสา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อม

ทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, แผนกวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยก าหนดให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี และ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็น
การประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยก าหนดให้สถานศึกษามีการสร้าง
ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ าง ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา                   
การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ เรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนใน ชุมชนสู่สังคมการเรียนรู้  
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 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ประเด็น 4.3 การบริการ
ชุมชนและจิตอาสา โดยก าหนดให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การ บริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ ศึกษา และผู้เรียน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและ สังคม  
 ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม ซึ่งจะเป็น การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคม 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้แผนกวิชาทุกแผนกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน ด้าน วิชาการ 
วิชาชีพ/การฝึกอบรม และจิตอาสาสร้างประโยชน์ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม  
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ                 
และวิชาชีพ/การฝึกอบรม และจิตอาสาสร้างประโยชน์ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม           
 ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
  2. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  3. ทุกสาขาวิชาจะต้องมีโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ต่อปี
 การศึกษา  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ/การฝึกอบรม และ
 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนด้านวิชาการ วิชาชีพ/การฝึกอบรม และจิตอาสา สร้าง
 ประโยชน์ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุก ฝ่ายใน
 สถานศึกษา และผู้เรียน 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ)  

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เงินรายได้สถานศึกษา  100,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. แผนกวิชาทุกแผนกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชากา ร และวิชาชีพ/          
การฝึกอบรม และจิตอาสาสร้างประโยชน์ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรม วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๑  
 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ/
การฝึกอบรม และจิตอาสาสร้างประโยชน์ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และยุทธศาสตร์  
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นที ่2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
ประเด็นที ่2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา

เดิมหรือก าหนด รายวิชาเพ่ิมเติม   
 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา      
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่  2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประ ประเมิน 2.1 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ ก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอน 
ประเด็น 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยก าหนดให้สถานศึกษาจะต้องมี การพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ สาขาวิชา หรือสาขางานได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
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 ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีคุณภาพไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง รายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา เดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่มี  ปรับปรุง หรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม  
 4. เพ่ือประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่มีการ ปรับปรุง หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
 5. เพ่ือให้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้ว หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่ มีการ
ปรับปรุง หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมไปใช้จัดการเรียนการสอน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชา 
 หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
 รายวิชา  
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา หรือปรับปรุง รายวิชา 
 หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  
  3. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ ได้รับการพัฒนา หรือรายวิชา หรือ           
 รายวิชาเดิม ที่มีปรับปรุง หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  
  4. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา หรือรายวิชา หรือ รายวิชาเดิม 
 ที่มีปรับปรุง หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  
  5. สถานศึกษามีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่มี ปรับปรุง หรือ
 รายวิชาเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชาครบทุกสาขางาน สาขาวิชา ที่มีการจัดการเรียนการ สอน ภายใน
 ระยะเวลา 3 ปี  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนา
 หลักสูตรรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม            
 ระดับแผนกวิชา  
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ ปรับปรุง
 รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่มีปรับปรุง หรือ รายวิชา
 เพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  
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  4. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม           
 ที่มีปรับปรุง หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับแผนกวิชาทุกสาขาวิชาผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เงินรายได้สถานศึกษา  30,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่มีปรับปรุง                
หรือรายวิชาเพ่ิมเติมในการจัดอาชีวศึกษา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 2. ครู ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา หรือรายวิชา หรือรายวิชาเดิม ที่มี
ปรับปรุง หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรง
มาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  
 3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชา หรือรายวิชา หรือรายวิชา
เดิม ที่มีปรับปรุง หรือรายวิชาเพ่ิมเติม สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
 4. สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       216 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติรายวิชา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ        
ในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นที ่2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
ประเด็นที ่2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา

 เดิมหรือก าหนด รายวิชาเพ่ิมเติม 
ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ประเด็นที ่3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่           
ประเด็นการประเมินที ่         

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน, งานสื่อการเรียนการสอน, งานวัดผลประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ ประเมิน 2.2           
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและ มีจ านวนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนทั้งวัยเรียน และวัยท างาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ  อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา                       
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด รายวิชาเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งก าหนดให้ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ 
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ ศึกษา 
แหล่งการเรียนรู้ และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
 ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใน ระดับ
แผนกวิชา โดยบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการจัดการ เรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น สมรรถนะอาชีพ  
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยมีการ ก าหนดรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมการจัดที่หลากหลาย และมีบันทึกหลังการสอน  
 4. เพ่ือให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยการวิจัยในชั้นเรียน  
 5. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการผลิต และใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ ครบถ้วน 
สมบูรณ์  
 6. เพ่ือให้ครูผู้สอนก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ และ วิธีการที่
หลากหลาย  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้  
  2. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย
 มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และ
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน  
  3. ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วย เทคนิค
 วิธีการสอนที่หลากหลาย และมีบันทึกหลังการสอน ทุกรายวิชาที่สอน  
  4. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา อย่างน้อย 9 
 รายวิชา  
  5. ครูผู้สอนทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียน การสอน 
 อย่างน้อย 2 เรื่อง / ปีการศึกษา  
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  6. ครูผู้สอนทุกคนผลิต และใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ รายวิชา 
 อย่างน้อย 1 รายวิชา  
  7. ครูผู้สอนทุกคนมีวิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชาที่สอน  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น สมรรถนะ
 อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และบันทึกหลังการสอน ผ่านการประเมินโดย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยฝ่ายบริหารในระดับแผนก วิชา และ
 ฝ่ายวิชาการ  
  4. งานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนได้รับการ เผยแพร่ต่อ
 สาธารณชน  
  5. มีการพัฒนา และปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ  
  6. มีระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับรายวิชา 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ)  

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เงินรายได้สถานศึกษา  50,000 -. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 -. 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จัดท าด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
 2. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะมีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับ หลักสูตร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 3. ครูได้มีการผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสมบูรณ์ส าหรับรายวิชา  
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 4. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.2 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา      
ประเด็นที ่1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที ่1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

3. ผู้รับผิดชอบ ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง               
และ การฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา               
ที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ              
การ ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม            
และ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ในประเด็นการประเมิน 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิ ดชอบตามบทบาท
หน้าที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ             
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561                
ยังได้ ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการ ประเมิน 1.2 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยก าหนดให้ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์  
 ฝ่ายวิชาการ ในฐานะที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน ตระหนักดีว่าการศึกษาทุกแขนง              
มีขนบประเพณีนิยมที่สอนและกระตุ้นให้ผู้ศึกษายึดมั่นในหลักคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 
ดังนั้น พิธีกรรมการไหว้ครูช่าง เพ่ือด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตามจารีตประเพณีที่โบราณได้สืบต่อกันมา               
ใน อันที่จะให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็น 
เยาวชนของชาติได้รู้คุณคน ประพฤติตนให้อยู่ในลู่ทางท่ีดีงาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จุดหมายปลายทางของ 
การศึกษาที่ตั้งใจไว้ 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       221 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ีได้กระท าสืบต่อกันมา  
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญต่อครูบาอาจารย์ อันจะส่งเสริมให้นักศึกษา          
มีจิตส านึก ในการรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทางที่ดีงาม  
 3. เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา  
 4. เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมด้านจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ในการศึกษา 
หาความรู้ และน าวิชาชีพที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธี  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีขวัญและก าลังใจ มีความพร้อมด้านจิตใจ ที่จะ 
 มุ่งม่ัน อดทน ในการศึกษาหาความรู้ และน าวิชาที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงกา             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1 พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ( ค่าวัสดุใช้สอยต่าง ๆเช่น เครื่องบวงสรวง, 

เครื่องปัจฉะมังสาหาร,ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ) 
30,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก มีส่วนร่วมในการสืบสานและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตาม 
จารีตประเพณีท่ีได้กระท าสืบต่อกันมา  
 2. นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้น ทุกแผนก ได้แสดงความกตัญญต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งมีจิตส านึกใน 
การรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทางที่เหมาะสมและดีงาม 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. ผลการจัดกิจกรรม 
 2. แบบสอบถาม  
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1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ     
ในการ แข่งขันของประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที ่1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
ประเด็นการประเมินที ่1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, แผนกวิชาชีพ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพพ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ในประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา ประ เด็นการประเมิน 1.2              
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน              
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี   
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ประเด็นการ
ประเมิน 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้านทักษะ วิชาชีพตามที่ส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ  
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 ดังนั้นการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการจัดท า โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการทางวิชาชีพ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่ หลากหลาย ดังนั้น
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงรายมีคุณภาพไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดโครงงาน วิทยาศาสตร์ นิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และวิชาชีพขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ของอาชีวศึกษา 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน             
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน           
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง เผยแพร่ และเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค 
และประเทศ  
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็น ประโยชน์ในงาน
อาชีพ  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนน าผลจากการเรียนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายน าไปจัดท า นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  
  

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือ ภาค           
 หรือประเทศ เพ่ือเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา  
  2. จัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ใน ระดับ
 สถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปีการศึกษา  
  3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถ
 ใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
  4. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถ
 เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 1  
  5. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ได้รับ
 รางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
  6. จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์             
 ไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงงาน  
  7. จัดการประกวดแสดงและเผยแพรโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือโครงงาน
 วิทยาศาสตร์ ภายในสถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง  
  ๘. น าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ ใน 
 สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด และเข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับ 
 ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ  
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับ สถานศึกษา 
 หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ  
  2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทาง วิชาการ 
 วิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ  
  3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถ
 ใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมถึงได้รับรางวัล หรือ น าไปใช้
 ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศได้  
  4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดท ามีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับดี  
  5. ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อจัดการประกวดแสดงและเผยแพร่ โครงการ
 พัฒนาทักษะวิชาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าระดับดี  
  6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมแสดงแข่งขันในระดับ 
 ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติได้รับรางวัล 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 จัดนิทรรศการวิชาการวิชาชีพ 
3.2 จัด/เข้าร่วมประกวดผลงาน 
3.3 จัดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3.4 จัดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ 

            

4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 เงินรายได้สถานศึกษา  250,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 - 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามนโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 2. ครู และผู้เรียนจัดนิทรรศการวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ สาขาวิชา  
 3. ครู และผู้เรียนเข้าร่วม แสดง/ประกวด/เผยแพร่ผลงาน และนวัตกรรมทั้งในระดับ สถานศึกษา 
จังหวัด ภาค และประเทศ  
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 4. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ 
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบ อาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานได้  
 5. ครูได้พัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดผ่านโครงการ พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน ระดับรายวิชา และระดับ
หลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 6. สถานศึกษาได้ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มี สมรรถนะด้านการ
วิจัยผ่านโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที5่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที ่5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา      
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น การประเมิน ๒.๓         
ด้านการบริหารจัดการ โดยสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการ อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา แห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติและมี สมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ 
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงได้จัดท าโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราขึ้น 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ห้องอินเทอร์เน็ต มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน  
นักศึกษา และการจัดอบรมประชุมของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
 2. เพื่อให้ห้องอินเทอร์เน็ต มีระบบเครื่องเสียง ที่ใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา 
รวมถึงการจัดอบรมและจัดประชุมของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
 3. เพื่อให้คอมพิวเตอร์ภายในห้องอินเทอร์เน็ต มีศักยภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งาน
ในอนาคต 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
  2.  ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด 
  3.  RAM DDR2 (667) 1GB จ านวน 50 ตัว 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ห้องอินเทอร์เน็ต มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียน 
 นักศึกษา และการจัดอบรมประชุมของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
  2. ห้องอินเทอร์เน็ต มีระบบเครื่องเสียง ที่ใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา 
 รวมถึงการจัดอบรมและจัดประชุมของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
  3. คอมพิวเตอร์ภายในห้องอินเทอร์เน็ต มีศักยภาพในการใช้งานที่ดีข้ึน เพ่ือรองรับการใช้
 งานในอนาคต 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 19,000  - 
2. ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด 13,000  - 
3. RAM DDR2 (667) 1GB  จ านวน 50 ตัว 30,000  - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,000 - 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
  2.  ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด 
  3.  RAM DDR2 (667) 1GB จ านวน 50 ตัว 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ห้องอินเทอร์เน็ต มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียน 
 นักศึกษา และการจัดอบรมประชุมของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
  2. ห้องอินเทอร์เน็ต มีระบบเครื่องเสียง ที่ใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา 
 รวมถึงการจัดอบรมและจัดประชุมของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 
  3. คอมพิวเตอร์ภายในห้องอินเทอร์เน็ต มีศักยภาพในการใช้งานที่ดีข้ึน เพ่ือรองรับการใช้
 งานในอนาคต 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   
ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผล, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ก าหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา            
หรือ         V-Net โดยมี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของหลักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
2) เพ่ือน าผลการสอนไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 3) เพ่ือน าผลการสอบไป
ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาระดับชาติ และ 4) เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องมาตรฐานการ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส า เร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ในประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่ เรียน หรือท างาน            
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมี ทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556         
และ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 และตามที่หลักสูตรและ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก าหนด 
เพ่ือคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนด แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส า เร็จการศึกษา ประเด็น
การประเมิน 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ก าหนดให้จ านวนผู้เรียนใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       
ชั้นปีที่ 2 ได้ คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษาเทียบร้อย ละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 ดังนั้นฝ่ายวิชาการ จึงจัดท าโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา           
(V-NET) ให้ผู้เรียน ในด้านความรู้ ความคิด ทักษะวิชาชีพ และความพร้อมในการปฏิบัติตน ก่อนทดสอบ 
ระหว่างการทดสอบและหลัง การทดสอบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐานก าหนด 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการทดสอบ V-NET  
 2. เพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 3. เพ่ือน าผลการทดสอบไปประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ผู้เรียนเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 80 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
  2. ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน ลงทะเบียนเรียนครบ
 ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน ผ่านการทดสอบทาง 
 การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 ค่าวัสดุส านักงาน 15,000 บาท 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้รับรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าทดสอบ V-NET  
 2. ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ตามหมวดวิชา เพื่อความพร้อมก่อนเข้า 
ทดสอบจริง 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ หอ้งวัดผลและประเมินผล 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานวัดผลและประเมินผล  เป็นส่วนงานที่ต้องรวบรวมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน
นักเรียนนักศึกษา เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับการประมวลผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีซึ่งมี
จ านวนมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่สามารถรองรับการท า งานและ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ นอกจากนนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเป็นเวลาหลายปีนั้น 
เริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานที่เกินกว่า 10 ปี ดังนั้น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพจึงจ า เป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการประมวลผลการเรียน ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี มากขึ้น 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร 
 2.  เพ่ือพัฒนางานการผลิตและจัดท าเอกสาร 
 3.  เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี ที่ช า รุดและ
เสื่อมสภาพ 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  คอมพิวเตอร์ All In One  จ านวน 1 ชุด 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สามารถสืบค้นเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว 
  2. สามารถผลิตเอกสารและหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 

1 คอมพิวเตอร์ All In One 1 ชุด 23,000 23,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   23,000 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลมีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และทันต่อเวลามากยิ่งขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 ติดตามประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง 
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1. ชื่อโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา    
ประเด็นที ่1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง           
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ในประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  การศึกษา ประเด็นการประเมิน 1.2            
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น การประเมิน  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ            
โดยสถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล สถานศึกษามอบมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้ง การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ             
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ประเด็นการ
ประเมิน 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ก าหนดให้จ านวนผู้เรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการ ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร  
 นอกจากนั้นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการให้ผู้เรียนได้เข้ารับ         
การทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้ ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพของตนให้มีความเข้าแข็งมากข้ึน  
ดังนั้นเพ่ือให้การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว งานวัดผลและประเมินผล จึงจัด
โครงการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ครอบคลุม
ตาม สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชา ในระดับคุณวุฒิการอาชีวศึกษา ทั้งนี้การทดสอบมาตรฐาน 
วิชาชีพจะช่วยยกระดับคุณภาพผู้ส า เร็จการศึกษา ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถาน 
ประกอบการ 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินภาคความรู้และปฏิบัติให้ตรงตามสมรรถนะ วิชาชีพ  
 2. เพ่ือให้การทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทุก สาขาวิชา
และสาขางาน  
 3. เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 
และผู้ส าเร็จการศึกษา  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ได้ทดสอบฝีมือตามมาตรฐานอาชีพของ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนระดับ ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน ลงทะเบียน
 ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามก าหนด 
  2. นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ได้รับการ
 รับรองในแต่ละประเภทวิชาและสาขางานตามเกณฑ์ก าหนด  
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน จ าแนกตาม ระดับ 
 ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
  1.1 ระดับ ปวช.  
 1) ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  
 2) ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
 3) ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงเป็นผู้ผ่านการ ประเมิน
 มาตรฐานวิชาชีพ  
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  1.2 ระดับ ปวส.  
 1) ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
 2) ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ คะแนนเต็ม  
 3) ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ด้าน จึงเป็นผู้ผ่านการ ประเมิน
 มาตรฐานวิชาชีพ  
 4) ผู้เรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3.ด าเนินการตามโครงการ 
     3.1 สร้าง/จัดท าเครื่องมือประเมิน 
     3.2 ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     3.3 ด าเนินการทดสอบผู้เรียน 

            

4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
     4.1 ประเมินผลการทดสอบ 
     4.2 ประกาศผล 
     4.3 จัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการประเมิน 

            

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000 บาท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามสมรรถนะอาชีพขององค์การวิชาชีพที่ เป็นที่ยอมรับ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 2. สถานศึกษาได้ทราบระดับคุณภาพมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษา แต่ละสาขาวิชา  
 3. สถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ให้สูงขึ้น 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   
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1. ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา   
ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ ประเมิน 2.2                
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษา และมีจ านวน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา         
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอย่างมีคุณภาพไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และ ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็น 3.1 ครูผู้สอน ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ซึ่งก าหนดให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล สารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ  
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 ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือจัดกลุ่มเรียน พัฒนา ความรู้ 
ทักษะ ซ่อมเสริม ประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนเติมเต็มความรู้ เสริมแรงจูงใจ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 2. พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน  
 3. เพื่อยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน  
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. จัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจ าแนกตามคะแนนเฉลี่ย จ านวน ๑ 
 ฐานข้อมูล  
  2. ครูผู้สอนทุกคนจะต้องจัดท าข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและ รายวิชา
 เป็นปัจจุบัน  
  3. ครูผู้สอนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
  4. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ เรียนรู้   
  5. สร้างแรงจูงใจโดยการจัดหารางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกระดับ และ แผนกวิชา 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง รวดเร็ว 
 สามารถที่น าผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
 เงินรายได้สถานศึกษา 20,000 บาท 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษา ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 2. ครู ได้ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสมรรถนะรายวิชาตรงตามมาตรฐานระดับรายวิชาและ ระดับหลักสูตร  
 3. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
 2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ        
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ประเด็นที ่4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน พร้อม

ทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 8 ก าหนดการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษา
ระบบทวิภาคี ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ในประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้ โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ประเด็นการประเมิน 1.2                   
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมิน 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นการประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยก าหนดให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ประเด็น 4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยก าหนดให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ ได้ร่วมกันจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และ         
การเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ มีการนิเทศของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน        
มีการวัดผลผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนา ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  

ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีคุณภาพไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 

2. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
 3. เพ่ือจัดท าคู่มือ และจัดปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์
จริงในสถานประกอบการ 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการของผู้เรียนในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน 

5. เพ่ือจัดการสัมมนา/อบรมครู สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน/           
ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 

6. เพ่ือให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการของผู้เรียนกับสถานศึกษา 
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7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานให้สัมพันธ์กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา ตามประกาศ
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม
 จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 
  2. จัดประชุมร่วมไตรภาคี (สถานศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ) อย่างน้อย               
 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
  3. จัดท าคู่มือการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการให้
 ครบจ านวนของผู้เรียนร้อยละ 100 
  4. ปฐมนิเทศผู้เรียนทุกสาขางานก่อนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริง
 ในสถานประกอบการทุกครั้ง 
  5. ครูนิเทศท าการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
 ประกอบการผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  6. ครูนิเทศท าการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
 ประกอบการผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดภาคเรียน 
  7. สัมมนาระหว่างการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถาน
 ประกอบการ ของผู้เรียนทุกสาขาวิชา โดยเชิญ   สถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา อย่างน้อย
 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  8. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ท าการวัดประเมินผลการฝึกงาน/
 ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  9. จัดท าแผนฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 รายวิชา   
 ต่อสาขาวิชา 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม 
 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะ
 เข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  2. คู่มือการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ                   
 มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และการเรียนรู้ประสบการณ์จริง
 ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าระดับด ี
  4. ผู้เรียนได้รับการนิเทศจากครูนิเทศร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการผ่านสื่อเทคโนโลยี
 สารสนเทศ โดยมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี 
  5. ผู้เรียน สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจในการจัดสัมมนาไม่น้อยกว่า
 ระดับด ี
  6. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท าการวัดและประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
 และการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  7. มีแผนฝึกอาชีพของสาขาวิชาที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

           
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ  

 
          

3. ด าเนินการตามโครงการ 
     3.1 เตรียมความพร้อมทวิภาคี 
     3.2 วางแผนการจัดทวิภาคี 
     3.3 จัดการเรียนการสอนทวิภาคี 
     3.4 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
     3.5 สรุปรายงานผล 

    
 

       

4.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน            
 

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 
จากเงินรายได้สถานศึกษา ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียน ได้รับความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกงาน/การฝึกอาชีพภายใต้
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริงใน สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กับผู้เรียน สามารถ
น าความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบ อาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
 2. ครู ได้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ จนมีนักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับ
รายวิชา และ ระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3. สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะมี สมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และพิจารณารับนักเรียน นักศึกษาคนนั้นได้
หลังส าเร็จการศึกษาเข้าท างานตามหน้าที่ได้ทันที 
 4. สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ 
มีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  
2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน        
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา    
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
3. ผู้รับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน     
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเสียงซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานหลายด้าน ด้วยปริมาณงานที่มาก และซ้อนกันติดต่อกัน ท าให้อุปกรณ์งานสื่อการเรียนการสอนขาด
การบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้อุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหาย และไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน             
งานสื่อการเรียนการสอนจึงได้จัดท าโครงการสอนจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเสียง                   
เพ่ือให้เพียงพอต่อปริมาณอย่างเหมาะสม 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ไว้ส าหรับใช้ในงานสื่อการเรียนการสอน     
 2. เพ่ือให้สามารถรองรับงานได้ในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ     
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทายาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
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 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายขึ้น เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้
เด็กได้มีการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอาคาร 7                จ านวน 1 ชุด 100,000 - 
2 ชุดล าโพงส าหรับใช้กลางแจ้ง                           จ านวน 1 ชุด 50,000 - 
3 ชุดเครื่องเสียงโดมลานเอนกประสงค์                  จ านวน 1 ชุด 200,000 - 
4 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์                                  จ านวน 1 เครื่อง 29,900 - 
5 เครื่องฉายทึบแสง3มิติ                                   จ านวน 1 เครื่อง  13,500 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,400 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอาคาร 7                จ านวน 1 ชุด    
   2. ชุดล าโพงส าหรับใช้กลางแจ้ง                           จ านวน 1 ชุด 
  3. ชุดเครื่องเสียงโดมลานเอนกประสงค์                  จ านวน 1 ชุด 
  4.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์                                   จ านวน 1 เครื่อง 
  5. เครื่องฉายทึบแสง3มิติ                                   จ านวน 1 เครื่อง   
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  งานสื่อการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อปริมาณงาน   
  2.  บุคลากรในงานสื่อการเรียนการสอนสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน   
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา    

  ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็น การประเมิน ๒.๓            
ด้านการบริหารจัดการ โดยสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการ อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา แห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ           
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติและมี สมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือ ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว งานสื่อการเรียนการสอนจึงได้จัดท า
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนขึ้น 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       247 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอและ         
มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
 2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทายาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอในการ
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายขึ้น เป็นการสนับสนุน และ
 ส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 โน้ตบุ๊ค                                                               จ านวน  1  เครื่อง 30,000 - 
2 ไมค์ไร้สาย                                                           จ านวน   1  ชุด 4,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 - 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  สามารถน าความรู้            
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ครู และนักเรียน  นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทันสมัย  สอดคล้องกับ                 
หน่วยการเรียนของรายวิชาเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
 3. วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเอ้ือต่อการจัดอาชีวศึกษาตามนโยบาย 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบประเมิน 
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1. ชื่อโครงการ  ยกระดับทักษะทางภาษาส าหรับผู้เรียน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม    
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน    

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่4 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประเด็นการประเมินที่ 4.1  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประเด็นการประเมินที่ 4.2  ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีน  

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ด้ วย แผน กสามัญ สั ม พั น ธ์  (กลุ่ ม ภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ ) ได้ ด า เนิ น ก ารต าม น โยบ าย
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่ง ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น  เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอ านาจ
ต่อรองกับคู่ค้า และเพ่ิมขีดความสามารถ การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษี
สินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้  ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี                 
โดยมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้าย สินค้า บริการการลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรี ดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษา เพ่ือใช้ในการสื่อสาร คาดว่าสภาพการณ์เมื่อ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว  จะมีการแข่งขันสูงขึ้น  สภาพสังคมจะมีวัฒนธรรมต่างๆ            
ที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น การเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้เกิดความรอบรู้และเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ดี นอกจากการเรียนรู้ในชั้น
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เรียนการฝึกทักษะการฟัง การพูด การ อ่าน การเขียน กับทั้ งเจ้าของภาษาและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ                   
และการศึกษาเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลต่างๆ ของเจ้าของภาษาต่างประเทศ
นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย จนเป็นภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 ดังนั้นแผนกสามัญสัมพันธ์ (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะทาง
ภาษา เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนนักศึกษาในฐานะเป็นเยาวชนอาเซียน  และควรได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างๆของ กลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร จึงขออนุญาตจัดกิจกรรม
ส าหรับนักเรียน นักศึกษาเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลวันตรุษจีน  
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนดีขึ้น  
 3. เพ่ือให้นักศึกษารู้ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 6. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 7. เพ่ือให้นักศึกษากล้าแสดงออก  
 8. เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์  
 9. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.  กิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส (Christmas Day) และเทศกาลวันตรุษจีน (Chinese 
 New Year) นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 3,481 คน   
  2. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย        
 อาชีวศึกษาเชียงราย จ านวน 3,481 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. กิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส (Christmas Day) นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และ  
 สามารถ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสได้  
  2. กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน (Chinese New Year) นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และ  
 สามารถจัดกิจกรรมวันตรุษจีนได้  
  3. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาการใช้
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ านวน และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ 
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8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 
8.1 ปฎิทินการด าเนินงานวันคริสต์มาส วันตรุษจีน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ธันวาคม 
2563 

มกราคม 
2564 

กุมภาพันธ์ 
2564 

มีนาคม 
2564 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง                 
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ                 
3. ด าเนินการตามโครงการ                 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน                 
 

8.2 ปฎิทินการด าเนินงานภาษาอังกฤษ และภาษาจันวันละค า 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             

 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 อุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมตรุษจีน 5,000 .- 
2 อุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมคริสต์มาส 5,000 .- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 .- 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1. กิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส (Christmas Day) นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
 อาชีวศึกษาเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส จ านวน 3,481 คน  
  2. กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน (Chinese New Year) นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
 อาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน จ านวน 3,481 คน  
  3. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนนักศึกษานักเรียน
 นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3,481 คน  
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. กิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส (Christmas Day) นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และสามารถ
 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสได้   
  2. กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน (Chinese New Year) นักเรียนนักศึกษามีความรู้และ
 สามารถจัดกิจกรรมวันตรุษจีนได้  
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  3. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาการใช้
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. การสังเกตการณ์ท ากิจกรรมของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการระหว่างกิจกรรมค่ายภาษาจีน  
 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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1. ชื่อโครงการ  ค่ายภาษาจีน ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจภาษาจีน ทุกสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่4 ด้านการมีส่วนร่วม    
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน    

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่4 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  ประเด็นการประเมินที่ 4.2  ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีน 
2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่2 ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล  
 ในสังคมโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ผู้คนจ าเป็นต้องปรับตัวให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะ                                 
เป็นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การท างานอย่างรวมพลัง การสื่อสาร                                      
การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ (พิมพ์พันธุ์ เดชะคุปต์                                      
และ พเยาว์ ยินดีสุข,2557:2-3) ด้วยความส าคัญของทักษะดังกล่าวท าให้ครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ            
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนจะต้องตระหนักถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยทักษะแห่งศตวรรษ                                        
ที่ 21 ให้เกิดแก่ผู้เรียน หนึ่งในนั้นคือทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ ที่จ าเป็นต้องอาศัยทักษะทาง
ภาษา เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกัน โดยพบว่าในปัจจุบันภาษาต่างประเทศที่มีบทบาทต่อสังคมโลก
เป็นอย่างมากคือ ภาษาจีน ด้วยอิทธิพลการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีน  เช่น             
คริสตศักราช 2008 ถึง 2011 ประเทศจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) เฉลี่ย 9.69% ต่อปี (Morrison ,2014 : 3) ส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือต่อการ
แผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจาก ประเทศจีน ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการติดต่อค้าขายกับ ประเทศจีนด้วยมูลค่าการน าเข้าและส่งออกที่สูงถึงร้อยละ 
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10 ในปีคริสตศักราช 2008 เมื่อเทียบกับประเทศ อ่ืนๆ (Manarungsan ,n.d : 295) จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลง โดยการเร่งผลิตแรงงานที่มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีความส าคัญ
ต่อประเทศไทยแล้ว (Xuanbo ,2012 : 1) ได้ระบุว่าประเทศไทยสร้างผลกระทบในเชิงบวกจากการรับ
วัฒนธรรมของประเทศจีนอันเนื่องมาจากการ สนับสนุนจากรัฐบาลและความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและจีนซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะภาษาจีนแก่ผู้เรียน        
ซึ่ง จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจภาษาจีน จ านวน 80 คน โดยนอกจากการ 
จัดการเรียนการสอนแล้วยังมีโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียนเพ่ือให้เกิด          
การเรียนรู้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะภาษาจีนจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น 
มีความตระหนักตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาจีน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน และ 
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายตามกรอบยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่  1 สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะภาษาจีนจากเจ้าของภาษา  
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น  
 6.3 เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาจีนและเกิดทัศนคติที่ 
ดี ต่อการเรียนภาษาจีนมากขึ้น  
 6.4 เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1.ผู้เรียนในระดับชั้นทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจภาษาจีน จ านวน 80 คน 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ เรียนที่ เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมด้านทักษะภาษาจีน  โดยผ่านการทดสอบ        
 อย่างน้อย 65 % 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง             
2.เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3.ด าเนินการตามโครงการ             
4.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ)  
ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 
1. ด้ายจีน 1,000 -. 
2. ของรางวัล 2,500 -. 
3. พู่กันจีน 1,000 -. 
4. กระดาษ 500 -. 

รวมทั้งสิ้น 5,000 -. 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ภาษาจีนเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาวิชาชีพ  
 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน  
มากขึ้น  
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. จากการท าแบบทดสอบหลังการอบรม  
 2. จากการสังเกตการณ์ท ากิจกรรมของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการระหว่างกิจกรรมค่ายภาษาจีน  
 3. จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
  

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.2 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

 2.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.4 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที ่3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

3. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษษเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด
การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหา
วิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรม
ใหม่ที่ ครูจะต้องทราบคือ  Professional Learning Community (PLC) ซึ่ งหมายถึ ง Community of 
Practice (CoP) เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์         
บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน             
โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่
มืออาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่
ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ขึ้น 
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6.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
 3.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน เข้าร่วมโครงการ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการ
 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้
 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
 รูปแบบ PLC (Professional Learning Community : PLC) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
  2.  นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีดีต่อ
 การเรียน เรียนรู้จากการครูมืออาชีพ แบบ รูปแบบ PLC  (Professional Learning Community : 
 PLC) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 งบประมาณจากรายได้สถานศึกษา     50,000 -. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 -. 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน เข้าร่วมโครงการ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการ
 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
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 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้
 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
 รูปแบบ PLC (Professional Learning Community : PLC) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
  2.  นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อ
 การเรียน เรียนรู้จากการครูมืออาชีพ แบบ รูปแบบ PLC  (Professional Learning Community 
 : PLC) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสอบถาม 
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที ่3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการท่องเที่ยว/ภาควิชาการท่องเที่ยว 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นการด า เนินการที่จะ
น าไปสู่ เป้าหมายที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของผู้ส า เร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตลาดอาชีพ และบุคคลภายนอกหรือบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
เพ่ิมมากขึ้นหรือน า ไปสู่การเข้าสู่อาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 
โดยผ่านกิจกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยว การเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ ศูนย์ทดสอบการ ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ศูนย์ทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แหล่งข้อมูลและ การให้บริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็ง
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ในระดับภูมิภาคจากการจัดการศึกษาถึงระดับ ปริญญาตรี  
 เนื่องจากการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย นั้นได้ก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนถึงความเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยว ศูนย์การ 
ทดสอบ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับความต้องการ
ตลาดแรงงาน ตลาดอาชีพการท่องเที่ยวที่จะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากการสร้างรายได้ใน 
อัตราสูง 
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 ดังนั้นทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ภายใต้
โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพ่ือเป็นน าไปสู่ ความเป็นศูนย์การเป็น
เลิศเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว  
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบด้านการท่องเที่ยว 
ด้าน ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค  
 2. เพ่ือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ แหล่งทดสอบที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการ
ท่องเที่ยว  
 3. เพ่ือให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นที่น าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 4. เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่มีความ พร้อมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  จัดกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพ
 เฉพาะทาง ด้านการท่องเที่ยว ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษา ผู้สอน ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการมีความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนมีเป็นเลิศด้านทักษะการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง             
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ             
3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน             
 

9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1. กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการทดสอบความสามารถด้าน 178,950 -. 
2. กิจกรรมการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) 163,500 -. 
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติจัดน าเที่ยวตามเส้นทางเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มัคคุเทศก์ 
541,550 -. 

4. กิจกรรม Tourism Camp 580,770 -. 
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5. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ภูมิภาค 391,000 -. 
6. กิจกรรมการอบรมภาษาจีนส าหรับการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีน 158,950 -. 
7. กิจกรรมการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีน (HSK) 91,000 -. 
8. กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 188,900 -. 
9. กิจกรรม Tour Camp for Tourism Hospitality Excellence 469,500 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,764,120 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษามีปริมาณมากขึ้น 
 2. กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพมากข้ึน 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจและการสังเกต 
 2. ผลการประเมินการจัดสถานศึกษาเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       261 
   

   

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษา สาขาวิชาโลจิสติกส์สู่มาตรฐานอาชีพ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย 
 

2.  ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐาน และพันธกิจ 
 2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ        
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลองกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2.3 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
 การอาชีวศึกษา (พ.ศ.2561) 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (พ.ศ.2563) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู  
ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.5 พันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 พันธกิจที่ 2.ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

ระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

3. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์/ฝ่ายวิชาการ 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ 
ประสิทธิภาพของการท างาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ท าให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาด
โอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และจัดการฝึกอบรมให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาอาชีพ และพัฒนา
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คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้ เรียน จึงจัดท าโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 
สาขาวิชาโลจิสติกส์สู่มาตรฐานอาชีพ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดในการท างาน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามารถพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต 
 

6.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน านักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการคลังสินค้า เข้ารับการอบรมทักษะ
วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ สู่มาตรฐานวิชีพ 
 2. เพ่ือจัดกิจกรรมการสอนเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ บูรณาการวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 3. เพ่ือการจัดท าความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ ละเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานอาชีพ 
สาขางานการคลังสินค้า ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน 
 

7.  เป้าหมาย  
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการคลังสินค้า ระดับปวส. 2             
 จ านวน 41 คน เข้าร่วมโครงการ 
  2. คณะครู จ านวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 
 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการคลังสินค้า มีทักษะตามมาตรฐาน
 อาชีพ 
  2. คณะครู มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์สอบ
 มาตรฐานอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
 

8. วิธีด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

           
2. เสนอขออนุมัติด าเนินการโครงการ 

 

           
3. ด าเนินการตามโครงการ     

 
       

4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน       
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9.  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ (งบประมาณ) 

ที ่ รายการ รวมเป็นเงิน 

1 ค่าท่ีพัก (นักศึกษา 41คน*300บาท*3คืน)+(ครู 3คน*500บาท*3คืน) 36,900 -. 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ครู 3คน*240บาท*4วัน) 2,880 -. 
3 ค่าพาหนะ 18,000 -. 
4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (41ชุด*100บาท) 4,100 -. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,880 -. 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  1. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการคลังสินค้า ระดับปวส. 2             
 จ านวน 41 คน เข้าร่วมโครงการ 
  2. คณะครู จ านวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการคลังสินค้า มีทักษะตามมาตรฐาน
 อาชีพ 
  2. คณะครู มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์สอบ
 มาตรฐานอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
 

11. การก ากับติดตามและประเมินโครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจและการสังเกต 
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ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 

4.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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4.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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4.3 คณะผู้จัดท า 
 - คณะที่ปรึกษา 
 1. นางสาวอรพิน  ดวงแก้ว   ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 2. นายสุภเวช   โชติญาณวงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
       และรักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 3. นางสุวิมล    ปันนาง   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 4. นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   

 - คณะผู้จัดท า 
 1. นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 3. นางสาวมัณฑนา แก้วบริสุทธิ์  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
  
 
 

 

 



 


