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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ค าน า 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือสรุปผลการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา และเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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สารบัญ 
 

ค าน า    ก 
สารบัญ     ข 
ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
 -  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และนโยบาย   1  
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   2  
 - ความโดดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   2 
 - ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   5 
 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 11 
 - ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 12 
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 13 
 - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 15 
 - ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2562 19 
รายละเอียดสรุปโครงการ  24 
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1. ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
1.1. 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. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย” 
 

นโยบายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาคุณภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน 
5. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ   
6. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ประกันคุณภาพการศึกษา   
8. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา   
10.  
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

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

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาและกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ทั้งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ สมรถนะหลัก/สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล 
รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการความรู้ การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

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

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

และด้านห่างไกลยาเสพติด (D3) ปีการศึกษา 2552 จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สองชื่อผลงาน การพัฒนาซอฟแวร์ และเว็บไซต์ 

พ.ศ.2556 - ได้รับรางวัล สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 - ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทีม Survay  ชื่อผลงาน Decorative of Asean ในการ

ประกวดโครงการ  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 เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงานเชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)  ในการประกวดการจัด
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 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 ครั้ งที่  6 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจ าปี 2558 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดการ
จัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    

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

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

พ.ศ. 2560 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน น้ ามันอโรม่าเนาวกรรณิการ์  
และรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน คุกกี้ธัญพืช  ประเภทการน าเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
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คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2559    
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ า ตามแนว

พระราชด าริ  พ.ศ. 2559  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน  ระดับ

มัธยมศึกษา  ครั้งที่ 10  โดยส านักงานตัวแทนฮ่ันปั้นประจ าประเทศไทยร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

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

 - ได้เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559  ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน ชื่อผลงานได้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  และศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และเหรียญทองแดง  ชื่อผลงาน
ได้แก่ Marketing Smart Classroom แผนกวิชาการตลาด ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 - 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 โจ๊กผักเชียงดากึ่ง

ส 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 ประเภทประชาชน

ทั่วไป โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
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 - ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ ระดับ ปวช. โครงการ
เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 10 

 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสวย และอาคารประทับพัก   
ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 10  

 

 1.3  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1.3.1  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) รับจากผู้จบการศึกษา  

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

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

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

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

ระบบปกติ สาขาวิชาจิตรกรรมสากลและสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
พ.ศ. 2543 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
พ.ศ. 2544 เปิดสอน ระดับ ปวส. ระบบปกติ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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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 ระบบทวิภาค ี
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  
  2.10. สาขาวิชาการเลขานุการ    
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  2.11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  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   
 

1.3.2 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 

         
 
 
 
 
 

http://www.cvc.ac.th/
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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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     9 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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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ซอย
เจ้า
ชาย 

แปลงท่ี 2 : เนื้อท่ี 4 ไร่ 1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่ของ
ราชพัสดุ ทะเบียนที่ ชร.43 ตั้งอยู่ที่ถนนไกรสรสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 30 ห้อง ได้แก่ 

1. บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 5 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง 5 ห้อง 
2. บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ชั้น 6 ยูนิต  จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง 
3. บ้านพักครูแบบแฟลต 4 ชั้น   จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง 
4. 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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1.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้างานบุคลากร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้างานบัญชี

นายพยุงศักดิ์  บุญศิริ

หัวหน้างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางนันทภรณ์  บุญอิ่ม  
หัวหน้างานทะเบียน

นายเตชะตาธรรม เตชะตามี  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายศรากร บุญปถัมภ์
รองผู้อ านวยการ                 

ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ

นางสาวศุภนิชา  โยปัญเตี้ย        
หัวหน้างานวางแผน                
และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

นางสมศรี  แสงศรีจันทร์           
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปิยมาส  แก้วอินตา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้าและประกอบธุรกิจ

นานยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์       
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์
หัวหน้างานกิจกรรม     
นักเรียนนักศึกษา

นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า      
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเพทาย บ ารุงจิตต์

หัวหน้างานปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส่ง      
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน้างานสวัสดิการ    

นักเรียนนักศึกษา

นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน    
หัวหน้างานโครงการพิเศษ   

และบริการชุมชน

นางสุวิมล ปันนาง

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางฤทัยชนก นาคะ
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้าแผนกแฟชั่นและ

สิ่งทอ

นางสาคร  วรรณสุข

หัวหน้าแผนกวิชา    
อาหารและโภชนาการ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางเจษฎา วงศ์ใหญ่

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางพจนา  นพรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชา  

การตลาด และธุรกิจ  
ค้าปลีก

นางสาวเครือฟ้า   อุทธิยา
หัวหน้าแผนกวิชา            

การจัดการโลจิสติกส์

นางสุวารี   แปงณีวงค์
หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้าแผนกวิชา     
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกมล สาริกานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้าแผนกวิชา        
การออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท
หัวหน้าแผนกวิชา

การท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางศศิวิมล สรรพศรี
หัวหน้างานวิทยบริการ          

และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์
หัวหน้างานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

นายภาคิน พรหมราช
หัวหน้างานสื่อ            

การเรียนการสอน

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา



            สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     12 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.5 อัตราก าลังและจ านวนนักศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     อัตราก าลัง ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562  (ผู้ให้ข้อมูลงานบุคลากร) 
 1.5.1 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีบุคลากรทั้งสิ้น  179  คน 
  ก. ข้าราชการ  70 คน 
   1. ผู้บริหาร   5  คน 
   2. ข้าราชการครู   65 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 92 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   48   คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  44   คน 
  จ. มีข้าราชการ/ มาช่วยราชการ  -  คน 
  ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ -  คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  -  คน 
   1. ข้าราชการ   6  คน 
   2. ลูกจ้างประจ า   -  คน 

1.5.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6  15 คน 
  - ปวช./ม.6    8 คน 
  - ปวส./อนุปริญญาตรี 17 คน 
  - ปริญญาตรี  98 คน 
  - ปริญญาโท  38 คน 
  - ปริญญาเอก    3 คน 
    รวม 179  คน 

1.5.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร     -  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  42  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 40  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  10  คน 
    รวม  92  คน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.6. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 1.6.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2/2562  (ข้อมูลจากงานทะเบียน) 
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 1.6.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 1/2563  (ข้อมูลจากงานทะเบียน) 
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1.7 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (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  
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า                       -     -       215,952      215,952  
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท ์                       -     -         71,155        71,155  
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

                  -     -        83,100          83,100  

ค่าบริการเก็บขยะ/สูบส่ิงปฏิกูล                       -     -         82,350          82,350  
ค่าประกนัอุบัติเหตนุกัเรียน นกัศึกษา                        -     -      756,340      756,340  
ค่าบ ารุงรักษาหมอ้แปลง                        -     -         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  
 วัสดุส านกังาน        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 และต ารา                         -           66,785            66,785  
 วัสดุคอมพิวเตอร ์                        -           18,377            18,377  
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  48,369            48,369  
 วัสดุเกษตร                         -            1,872           1,872  
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 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  
 ค่าน้ าประปา                         -       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 ์ส าหรับงาน
กราฟฟิกและมัลติมเีดีย 

           2,988,000          2,988,000  

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
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  
เครื่องท าทองม้วน                   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  
เก้าอี้ส านกังาน                   23,090        23,090  
เครื่องพมิพ์ส านกังาน                    60,160        60,160  
เครื่องท าลายเอกสาร               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  
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 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
(บกศ.) 

ผลผลิต 
เฉพาะทาง รวม 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
จอ LED Full Color Outdoor 
Display P10 

                355,600      355,600  

ถังเก็บน้ าบนดนิ                  15,600        15,600  
เสาสวิง                   26,830          26,830  
เครื่องป่ันของเหลว                  3,500         3,500  
เครื่องป่ันของแห้ง            2,500          2,500  
เครื่องท าบะหมี ่                    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  
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 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได้ 
(บกศ.) 

ผลผลิต 
เฉพาะทาง รวม 

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

         -       120,110      120,110  

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ             1,016,577    1,016,577  
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1.8 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0  
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน    

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  กำรเผยแพร่ ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม 
ทั้งในและนอกวิทยำลัย 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ  
 1. จัดประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยทุกเช้ำตลอดภำคเรียน  
 2. จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์รำยสัปดำห์ จ ำนวน 36 สัปดำห์ / ปี     
 3. จัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์ (รำยปี) 3,000 ฉบับ/ปี 
 4. จัดท ำจุลสำรประชำสัมพันธ์วิทยำลัย (แจกผู้ปกครอง) 6,000 แผ่น 
 5. เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำง ๆ / ของที่ระลึก ฯลฯ 100 ชิ้น/ปี  
 6. จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ เฉลี่ย 30 แผ่น/ปี 

7. จัดท ำ Photo สรุปภำพกิจกรรม 60 แผ่น/ปี  
เชิงคุณภาพ 
กำรเผยแพร่ ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม

ทั้งในและนอกวิทยำลัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 297,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 29,947 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 29,947 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประชำสัมพันธ์
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

โครงการ จัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
 1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์   
 2. กำรจัดเก็บตำมระบบสำรสนเทศมีประสิทธิภำพถูกต้องตำมหมวดหมู่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ ำนวนแผ่นเคลือบพลำสติกท่ีเพียงพอต่อจ ำนวนเอกสำรที่ต้องเก็บรักษำ 
2. แฟ้มมีควำมเพียงพอกับจ ำนวนเอกสำรที่จะจัดเก็บ 
เชิงคุณภาพ 
1. เกิดควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเอกสำรให้มีควำมสมบูรณ์ ไม่เกิดกำรช ำรุดหรือฉีกขำด 
2. ง่ำยต่อกำรสืบค้น กำรจัดเก็บเข้ำหมวดหมู่ตำมระบบสำรสนเทศ 
3. สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 25,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 22,560 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 22,560 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2562 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
   

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

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับประกำศนียบัตร 
2. เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมกระตือรือร้นที่จะเล่ำเรียนให้ผ่ำนเกณฑ์

ตำมท่ีก ำหนด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจ มีควำมรัก ควำมผูกพันต่อสถำนที่ศึกษำ 
2. สร้ำงก ำลังใจในกำรที่จะศึกษำต่อเป็นแรงผลักดันในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 338,750   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 495 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 495 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  1 มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ 
  2 สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีกำรพัฒนำจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
2. สร้ำงกำรจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ 
2. สำมำรถสืบค้นและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 45,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 25,560 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 25,560 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

โครงการ วัสดุพัฒนางานทะเบียน 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

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

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.มีครุภัณฑ์ส ำนักงำนภำยในหน่วย 
2.มีกำรจัดเก็บและท ำลำยอย่ำงเป็นระบบ 
3.ลดปริมำณเอกสำรที่ไม่จ ำเป็น 
เชิงคุณภาพ 
1.มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
2.เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณตามโครงการ 55,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 54,825 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 54,825 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

ข้อเสนอแนะ 
-  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

โครงการ พัฒนาบุคลากร 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำวิทยำลัยฯ ให้ก้ำวหน้ำในทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำร
เรียนกำรสอน  และงำนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้มีกำรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนวิชำกำร / วิชำชีพและด้ำนอ่ืนๆ 
และพัฒนำสถำนศึกษำ 

เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร / วิชำชีพและด้ำนอื่นๆ 

รวมทั้งสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและทันสมัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 300,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ ................ บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 จัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
  2 สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยและสถำนศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมกัน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยและสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำและก้ำวหน้ำ 

 2. จัดเก็บและจัดท ำข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง และตรวจสอบควำมถูกต้องของบุคลำกรได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
3. ป้องกันทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………… บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 คณะผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครู  พนักงำนรำชกำร  ครูจ้ำงสอน  นักกำรภำรโรงและเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรที่
เข้ำรับกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้น ำเอำกระบวนกำรคุณธรรม จริยธรรมมำบูรณำกำรในด้ำน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้ส่งเสริมและช่วยกันท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  และสำมำรถดูแลสุขภำพ    
ร่ำงกำยของตนเอง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และสำมำรถดูแลสุขภำพ

ร่ำงกำยของตนเอง 
 

งบประมาณตามโครงการ เบิกจ่ำยตำมจริง บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ศึกษาดูงานสถานศกึษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้รับกำรพัฒนำตนเอง  พัฒนำงำน  พัฒนำสถำนศึกษำและ
ได้รับประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรศึกษำดูงำน  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้มีกำรพัฒนำตนเองพัฒนำงำน และพัฒนำสถำนศึกษำ 
2.บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย  ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรศึกษำดูงำน และเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตประจ ำ  
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยได้รับกำรพัฒนำตนเอง  พัฒนำงำน พัฒนำสถำนศึกษำ และ

ได้รับประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรศึกษำดูงำน เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,600,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………… บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบุคลำกร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานบริหารงานทั่วไป 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

3. ลดปริมำณเอกสำรที่ไม่จ ำเป็น  
เชิงคุณภาพ 
1. มีภูมิทัศน์ภำยในหน่วยงำนที่น่ำอยู่ และเหมำะสมในกำรท ำงำน 
2. เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนครุภัณฑ์  
 

งบประมาณตามโครงการ 180,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………… บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนางานการเงินการบัญชี 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของงำนกำรเงินกำรบัญชี  
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพริ้นเตอร์ ใช้ในงำนกำรเงินกำรบัญชี  
เชิงคุณภาพ 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของงำนกำรเงินกำรบัญชี  
 

งบประมาณตามโครงการ 101,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 96,980 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 96,980 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกำรเงินกำรบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      36 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  เครื่องปรับอำกำศในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอยู่ในสภำพที่ดีทุกเครื่อง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

เครื่องปรับอำกำศได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
เชิงคุณภาพ 
เครื่องปรับอำกำศในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยอยู่ในสภำพที่ดีทุกเครื่อง 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ลิฟท์ในอำคำรเรียน 6 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 6 
เชิงคุณภาพ 
ลิฟท์ในอำคำรเรียน 6 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ลิฟท์ในอำคำร 8 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำรเรียน 8 
เชิงคุณภาพ 
ลิฟท์ในอำคำรเรียน 8 ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      39 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

ห้องน้ ำ-ห้องส้วมในอำคำรเรียน 1-8 ได้รับกำรท ำควำมสะอำด 
เชิงคุณภาพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 396,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  251,944  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 251,944 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
เชิงคุณภาพ 
หม้อแปลงไฟฟ้ำได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดเวลำ 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อไฟแรงสูงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ล่อฟ้ำแรงสูงที่เชื่อมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำงๆ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ใน  
สภำพดีตลอดเวลำ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสำยไฟฟ้ำที่เชื่อมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำงๆ ในวิทยำลัย 
เชิงคุณภาพ 
สำยไฟฟ้ำที่เชื่อมโยงจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังอำคำรเรียนต่ำงๆ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดี

ตลอดเวลำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 32,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  8,179  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 8,179  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ประกันภัยรถยนต์  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
 1. มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 

 2. นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงร้อยละ 60 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  จ ำนวน 3 คัน 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน/นักศึกษำ มีควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงร้อยละ 60 
 

งบประมาณตามโครงการ 60,100   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  57,078 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  57,078 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาห้องส านักงานอาคารสถานที่ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 มีพ้ืนที่และแหล่งกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำมำกข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดท ำส ำนักงำนและพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับอำคำรสถำนที่จ ำนวน  1   แห่ง บริเวณพ้ืนที่
ด้ำนล่ำงอำคำรวิทยบริกำรหลังใหม่  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษำมีพึงพอใจในกำรใช้พื้นที่และแหล่งกำรเรียนรู้ทุกส่วนในสถำนศึกษำ 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที่ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  

นักเรียนนักศึกษำทุกคนมีพ้ืนที่ในกำรอ่ำนหนังสือและท ำกำรบ้ำนเพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิม  40% 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนนักศึกษำสนใจเข้ำค้นคว้ำหำควำมรู้ในแหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษำมีแหล่งกำรเรียนและซุ้มอ่ำนหนังสือ สนับสนุนกำรเรียนรู้รอบ ด้ำนมำกขึ้นกว่ำเดิม   

40 % 
 

งบประมาณตามโครงการ 85,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  23,650  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 23,650  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที่ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2563 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนจ ำนวน  9  หลัง  อำคำรเอนกประสงค์อ่ืนๆ 4  หลัง 
เชิงคุณภาพ 
รักษำคุณภำพของอำคำรเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สำมำรถใช้งำนได้  อย่ำงเป็นปัจจุบัน  
 

งบประมาณตามโครงการ 1,158,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  160,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  160,000 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนอำคำรสถำนที่
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
โครงการ พัฒนางานวางแผน และงบประมาณ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้มำกขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว         
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
1. มีครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้มำกข้ึน 
2. งำนวำงแผนและงบประมำณมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 43,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 42,980 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 42,980 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวำงแผนและงบประมำณ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยมีควำมเข้มแข็ง ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และพัฒนำระบบ
เครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำของรัฐบำลในประเทศท่ีลงนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิศึกษำเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 2 
แห่ง 

2. จ ำนวนสถำนประกอบกำรในประเทศท่ีลงนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิภำคีเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 10 แห่ง                             
3. จ ำนวนสถำนศึกษำในต่ำงประเทศที่ลงนำมควำมร่วมมือด้ำนทวิวุฒิ เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 
4. จ ำนวนสถำนประกอบกำรในประเทศท่ีลงนำมควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังค

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

เครือข่ำยควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระบบปกติ ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำ  ทวิวุฒิ กับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  2,293  บำท 
  งบประมำณ …………… บำท     รำยได้ฯ 2,293บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนควำมร่วมมือ 
 
 
 
 



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      48 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

1.  บุคลำกรทุกฝ่ำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

2.  ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับมำตรฐำน
อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

เชิงคุณภาพ 
1.  บุคลำกรทุกฝ่ำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน

อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
2.  ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

พ.ศ. 2561 
 
งบประมาณตามโครงการ 38,800   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 0 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  ……………บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประกันคุณภำพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา คุภาพสู่ยุคไทยแลยด์ 4.0 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

มีวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 
มีวัสดุส ำนักงำนใช้ในงำนประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

งบประมาณตามโครงการ 15,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  13,500  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 13,500 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนประกันคุณภำพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

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

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย และชุมชนได้รับควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ที่ดียิ่งข้ึน 
งบประมาณตามโครงการ 35,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  ……………  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ได้ศึกษำควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำยเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรและตลำดแรงงำนต่อไปในอนำคต 
  2. ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเชียงรำยเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรและตลำดแรงงำนต่อไปในอนำคต 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
 2. สถำนประกอบกำรที่นักเรียน นักศึกษำท ำงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
วิทยำลัยได้พัฒนำผู้เรียน ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำน 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

 2. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่ำ 15 โครงกำร 

เชิงคุณภาพ 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน นักศึกษำ อันเกิดจำกกำรประยุกต์ควำมรู้ และ

ทักษะวิชำชีพ ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนวิจัยพัฒนำ และน ำ
เผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

งบประมาณตามโครงการ 200,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 169,177 บำท 
  งบประมำณ .............. บำท     รำยได้ฯ 169,177 บำท  
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รายจ่ายประจ า) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
  2. กำรรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ปรับเพิ่มควำมเร็วมำเป็นในกำรเชื่อมต่อ (Bandwidth) ในประเทศควำมเร็ว 250 Mbps  และ
ต่ำงประเทศควำมเร็ว  100 Mbps 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตของวิทยำลัยฯ มีควำมพึงพอใจในควำมสะดวก และรวดเร็วของระบบ

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำกยิ่งข้ึน 
2. ระบบกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน 

มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
 3. กำรติดต่อสื่อสำรในระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
งบประมาณตามโครงการ 250,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 224,700 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 37,450 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 187,250บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุง Wifi อินเตอร์เน็ต ส าหรับอาคาร 1 และอาคาร 4 

 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน  
 กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ติดตั้งสำย LAN จ ำนวน  8  จุด 

เชิงคุณภาพ 
1. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเสถียรภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 84,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ .............. บำท   
 อุดหนุนฯ ............... บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 
 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

เชิงคุณภาพ 
ครู และบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้สถิติและมีทักษะใน

กำรใช้โปรแกรม R มีพ้ืนฐำนควำมรู้สถิติวิเครำะห์เพียงพอใจกำรท ำวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ส ำหรับกำรวิจัย 

งบประมาณตามโครงการ 100,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  40,254  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  40,254 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัยฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ การปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. บุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำได้ใช้ประโยชน์มำกขึ้น 
  2. มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  3. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูและบุคลำกร วิทยำลัยอำชีวศึกษำทุกคน 
 2. นักเรียนนักศึกษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. วิทยำลัยฯ ได้มีห้องผลงำนกำรวิจัย ที่มีคุณภำพเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมได้สะดวกรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
2. มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของส ำนักงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวิจัยฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 
 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. คณะครู นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมรักต่อองค์กร และสถำบันกำรศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 

2. เกิดควำมสมัครสมำน สำมัคคีในหมู่คณะ 
3. วิทยำลัยมีทัศนียภำพที่ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน  3,200  คน 
2. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน  147  คน 
3. โครงกำร จ ำนวน 43  โครงกำร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำ ได้แสดงออกทำงด้ำนกำรร่วมกิจกรรมที่หลำกหลำย มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 

แสดงออกตำมทักษะควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,455,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 817,749 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 197,445 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 620,304 บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนกิจกรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนได้รับควำมสะดวกต่อกำรใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ครุภัณฑ ์
เชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ให้ควำมสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษำ 
2. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีควำมเที่ยงตรง 
 

งบประมาณตามโครงการ 4,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   4,000  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ  4,000  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในวิชำชีพเพ่ิมมำกข้ึน รู้จักน ำสิ่งของรอบตัวมำประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  2. ผู้เข้ำฝึกอบรมได้รับควำมรู้และทักษะเพิ่มมำกขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรม จ ำนวน  50  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
2.ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโชน์ได้ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 70,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  53,410  บำท 
  งบประมำณ  53,410  บำท     รำยได้ฯ บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในวิชำชีพเพ่ิมมำกข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพ จ ำนวน  300 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะในด้ำนงำนประดิษฐ์ของที่ระลึก 
2.ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  10,000 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 10,000 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1.  เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ประสำนงำน และควำมสำมัคคีระหว่ำงสถำบัน 
  2.  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในวิชำชีพเพ่ิมมำกข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพ จ ำนวน  40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะในด้ำนงำนประดิษฐ์ของที่ระลึก 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  21,830 บำท 
  งบประมำณ  21,830 บำท     รำยได้ฯ ……………. บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี …………… บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ   
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้พิกำรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในวิชำชีพเพ่ิมมำกข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้ผู้พิกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอำชีพ จ ำนวน  30 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้พิกำรมีทักษะในด้ำนกำรท ำอำหำรและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
2.ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

งบประมาณตามโครงการ 20,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………….. บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม   
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมมั่นใจและควำมพร้อมใน  กำรเข้ำสู่ตลำด แรงงำน มี
ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  และมีควำมผูกพันกับสถำนศึกษำ ครู – อำจำรย์ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษำ ระดับปวช.3 ปวส.2  และระดับปริญญำตรีปีที่ 2  คนเข้ำร่วมกิจกำรโครงกำร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน/นักศึกษำมีงำนท ำ  หรือได้เข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 93,700   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  21,841 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 21,841 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
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โครงการ ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย  มีควำมเข้ำใจในกำรเรียนสำยวิชำชีพ  และน ำควำมรู้เรื่อง
กำรเรียนในสำยวิชำชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ ำนวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เข้ำร่วมประชุม  และจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำที่เข้ำมำสมัคร
เรียนในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 

เชิงคุณภาพ 
1. ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัด

เชียงรำย 
2. เพิ่มจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
3. ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4. บุคคลภำยนอกรู้จักสถำนศึกษำมำกขึ 
 

งบประมาณตามโครงการ 41,500   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  30,531 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 30,531 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
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โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อำจำรย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงรำย ได้รับทรำบ นโยบำย
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ หลักสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ทั้งระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำวิชำชีพของสถำนศึกษำให้แก่นักเรียน นักศึกษำและครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 

2.เพ่ิมจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำของสถำนศึกษำให้มำกข้ึน 
3.ผลิตแรงงำนในสำยอำชีพเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้พอกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4.บุคคลภำยนอกรู้จ 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบนโยบำยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบแนวปฏิบัติในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำโดยวิธีรับตรง  และโควตำ 
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรู้จักหลักสูตรกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำยเพิ่มมำกขึ้น 
4. นักเรียน นักศึกษำที่เข้ำร่วมรับฟังกำรแนะแนว  มีทัศนคติและควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี   
งบประมาณตามโครงการ 52,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บำท 

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

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
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โครงการ จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนนักศึกษำใหม่  มีคู่มือครบทุกคน 
  2. นักเรียนนักศึกษำใหม่ สำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องตลอดหลักสูตร 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

มีคู่มือนักเรียน นักศึกษำ  จ ำนวน  1,800  เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษำใหม่  มีคู่มือนักเรียนนักศึกษำ ส ำหรับใช้ประกอบในกำรเรียนและกำรปฏิบัติตน

ตลอดหลักสูตร 
 

งบประมาณตามโครงการ 91,500  บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  63,714 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 63,714 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      67 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
2.สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบประมาณตามโครงการ 25,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ …………….. บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนปกครอง
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โครงการ ห้องเรียนสีขาว  
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกชั้นปี 
 
การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำรู้จักและเข้ำใจระบบงำนต่ำง ๆ และกำรเรียนกำรสอนของ วิทยำลัยอย่ำง
ถูกต้อง และสำมำรถติดต่อและใช้บริกำรจำกบุคลำกรหรือหน่วยงำนในวิทยำลัยฯ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
 จ ำนวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำระดับปวช.1,2,3 ปวส.1,2 และปริญญำตรี ปีที่1,ปีที่  2 ทุก
แผนกวิชำที่เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยร้อยละ  70  ของผู้ปกครองทั้งสิ้น 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำสำมำรถติดต่อและใช้บริกำรจำกบุคลำกรหรือหน่วยงำนในวิทยำลัยฯ 

อย่ำงถูกต้อง 
 

งบประมาณตามโครงการ 140,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ   บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ 
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน     
 ได้ด ำเนินงำน  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำใหม่ได้รับทรำบแนวทำงปฏิบัติตน กฎ ระเบียบและระบบกำรเรียน

กำรสอนของวิทยำลัยฯ และผู้ปกครองได้ท ำควำมรู้จักกับคณะครูที่ปรึกษำ และบุคลำกรในวิทยำลัยฯ ที่ต้อง
ติดต่อประสำนควำมร่วมมือในกำรดูแลช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษำ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563           
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย มีควำมพึงพอใจในกำรใช้ห้องเรียนสีขำว ในระดับดี 

เกิดควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของปัญหำยำเสพติดกำรรู้จักป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
และกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในห้องเรียน และครูแกนน ำ และนักเรียน นักศึกษำแกนน ำมีส่วนร่วม
ในกำรรณรงค์กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำร้อยละ 100 
 

งบประมาณตามโครงการ  90,000 บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  17,435 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 17,435 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งำนครูที่ปรึกษำ 
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โครงการ ลดปัญหาการลาออกกลางคัน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ปัญหำนักเรียนออกกลำงคันลดลง 
  2. รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลำงคันลดลง 5% 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนำรูปแบบกิจกรรมในกำรลดกำรออกกลำงคันที่มีประสิทธิภำพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 115,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  26,000  บำท 
  งบประมำณ  26,000  บำท     รำยได้ฯ ……………  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนครูที่ปรึกษำ
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โครงการ ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   

นักเรียน/นักศึกษำมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี และปลอดจำกสำรเสพติด  
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษำ ทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพและตรวจหำสำรเสพติด 100% 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน/นักศึกษำทุกคน ได้รับกำรตรวจสุขภำพครบทุกคน 

งบประมาณตามโครงการ 310,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 265,386 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 265,386 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนสวัสดิกำร 
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โครงการที่ บริจาคโลหิตจากวันแม่สู่วันพ่อ 
 
การด าเนินงาน 

 ไม่ได้ด ำเนินงำน     
 ได้ด ำเนินงำน 

     

ผลการด าเนินงาน  
  นักเรียน/นักศึกษำ ทุกคนได้รับกำรตรวจสุขภำพและตรวจหำสำรเสพติด 100% 
 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 
  ข้ำรำชกำรครู นักเรียน/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ และนักกำรภำรโรงอย่ำงน้อย 100 คน 

เชิงคุณภาพ 
  ข้ำรำชกำรครู นักเรียน/นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ และนักกำรภำรโรงอย่ำงน้อย 100 คน 
 
งบประมาณตามโครงการ  8,000  บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 3,266 บำท 

  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 3,266  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
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โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 
โครงการ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำทุกชั้น ทุกแผนก มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนและด ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตำม 
จำรีตประเพณีที่ได้กระท ำสืบต่อกันมำ 
  2. นักเรียน นักศึกษำ ทุกชั้น ทุกแผนก ได้แสดงควำมกตัญญูต่อครูบำอำจำรย์ รวมทั้งมีจิตส ำนึกใน 
กำรรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทำงที 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษำ ทุกระดับชั้น ตำมเป้ำหมำยเชิงประมำณเข้ำร่วมพิธี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำทุกชั้น ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีขวัญและก ำลังใจ มีควำมพร้อมด้ำนจิตใจ ที่จะมุ่งมั่น 

อดทน ในกำรศึกษำหำควำมรู้ และน ำวิชำที่เรียนไปใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยวิชำกำร/แผนกวิชำ 
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โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษำได้บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนพัฒนำตนเองมำสู่
ภำคปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงปกติ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษำได้บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ ตลอดจนพัฒนำตนเองมำสู่

ภำคปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงปกติ 
 

งบประมาณตามโครงการ 355,100   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 257,510 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท   รำยได้ฯ 109,070 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 148,440 บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตร 
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โครงการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนมำวำงแผนกำรเรียนของตนเอง และน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสม 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1  เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับ ปวช.2 และปวส.2  เข้ำร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษำทุกคนได้ศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนรัฐ  และเอกชนที่สอดคล้อง

กับวิชำชีพของตนเอง 
2. ผู้สอนได้เข้ำใจ และจ ำแนกผู้เรียนได้ตำมควำมถนัด และควำมสนใจในวิชำชีพ 
3. ผู้สอนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำชีพของตน 
 

งบประมาณตามโครงการ 400,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  6,400  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 6,400 บำท   
 อุดหนุน ................. บำท     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี …………… บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ำยวิชำกำร 
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โครงการ จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย สำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับไปประกอบอำชีพได้ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
  2. ครู และนักเรียน นักศึกษำได้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องกับหน่วยกำร 
เรียนของรำยวิชำเ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อกำรเรียน กำรสอนประจ ำแผนกวิชำ และประจ ำส ำนักงำนของหน่วยงำนฝ่ำยวิชำกำร 
เชิงคุณภาพ 
1. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
2. ผู้สอนสำมำรถพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เพ่ือน ำไปใช้กับครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณตามโครงการ 3,463,250    บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 623,060  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 623,060 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชำชีพ/แผนกวิชำสำมัญ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ส่งเสริมจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  ทุกสำขำวิชำชีพ  และโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
2. จัดกำรประกวดแสดงเผยแพร่โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  หรือโครงงำนวิทยำศำสตร์ ภำยใน

สถำนศึกษำ 
3. น ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  หรือโครงงำนวิทยำศำสตร์ไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ 
 เชิงคุณภาพ 
ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 38,992  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 38,992 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำช
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
โครงการ บริการทางวิชาการ และวิชาชีพระยะสั้น 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ/กำรฝึกอบรมระยะสั้น โดยกำรมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษำในแต่ละสำขำงำนเข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ทุกสำขำวิชำจะต้องมีโครงกำรบริกำรวิชำชกำร และวิชำชีพ 
เชิงคุณภาพ 
สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ/ฝึกอบรมระยะสั้น  โดยมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ  และผู้เรียน 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สำมำรถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถท่ีน ำผล 
มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้ 
  2. ผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยจ ำแนกตำมคะแนนเฉลี่ย  
2. ครูทุกคนต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในรำยวิชำที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
3. สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรจัดหำรำงวัลให้แก่ผู้ที่มีผลกำรเรียนดีเด่น ทุกระดับ และแผนกวิชำ 
เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภำพ ได้ตำมเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพก ำหนด 
 

งบประมาณตามโครงการ 20,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 2,720   บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ 2,720 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครูทุกคนปฏิบัติตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณได้ครบถ้วนมีคุณภำพผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนก ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทุกรำยวิชำที่สอน  

2. ครูทุกคนวัดและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำที่สอน 
3. ครูทุกคนใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและเหมำะสมทุกรำยวิชำที่สอน 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนปฏิบัติตำมเป้ำหมำยด้ำนปริมำณได้ครบถ้วนมีคุณภำพผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ ………… บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษำ ปวส.2  ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน  ต้อสอบผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ 
  2. นักเรียนนักศึกษำ  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมำตรฐำนอำชีพผ่ำนกำรทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

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

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

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

กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ 
2. นักเรียนนักศึกษำ  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมำตรฐำนอำชีพผ่ำนกำรทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

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

นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชำและทุกสำขำงำน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 0 บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ .................... บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนวัดผลและประเมินผล งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน แผนกสำมัญ และแผนกวิชำชีพ
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
  

การด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด ำเนินงำน 

 ได้ด ำเนินงำน 

 ผลการด าเนินงาน   
  1. ข้อมูลที่เป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำหลักสูตร
รำยวิชำระดับแผนกวิชำ  
  2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำระดับแผนกวิชำผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระดับแผนกวิชำที่ทดลองใช้มีประส 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระดับแผนกวิชำ  
2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำระดับแผนกวิชำ  
3. ทดลองใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำระดับแผนกวิชำ  
4. ประเมินหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำระดับ 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้อมูลที่เป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำหลักสูตร

รำยวิชำระดับแผนกวิชำ  
2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่ได้รับกำรพัฒนำระดับแผนกวิชำผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำระดับแผนกวิชำที่ทดลองใช้มีประส 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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โครงการ จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เข้ำร่วมกำรจัด
ศึกษำทวิศึกษำ 
  2. มีหลักสูตรวิชำชีพกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำ 
ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ท ำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำรูปแบบทวิศึกษำกับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  

2. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึ 
เชิงคุณภาพ 
1.มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เข้ำร่วมกำรจัด
ศึกษำทวิศึกษำ 

2.มีหลักสูตรวิชำชีพกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,327,400 บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,320,300  บำท 
  งบประมำณ  1,307,400 บำท   รำยได้ฯ 12,900  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
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โครงการ พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สถำนศึกษำ ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่จัดท ำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ แล 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรำยวิชำที่สอน  

2. ครูผู้สอนทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และบันทึกหลังก 
 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน



           สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      87 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานและการเรียนรู้ประสบการณ์จริงใน  
สถานประกอบการ 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
 ผลการด าเนินงาน   
  ๑ ผู้เรียน ได้รับควำมรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะที่ได้รับจำกกำรฝึกงำน/กำรฝึกอำชีพ ภำยใต้
สถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมจริงใน สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตรงหรือสัมพันธ์กับ ผู้เรียน สำมำรถ
น ำควำมรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบ อำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดย อิสระได้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้  
 ๒ ครู ได้พัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมรู้ ทักษะ จนมีนักเรียน นักศึกษำมีสมรรถนะตำม มำตรฐำนระดับ
รำยวิชำ และ ระดับหลักสูตร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๓ สถำนประกอบกำร มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือจัดเตรียมบุคลำกร อำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ 
ทักษะมี สมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร และพิจำรณำ รับนักเรียน นักศึกษำคนนั้นได้หลัง
ส ำร็จกำรศึกษำเข้ำท ำงำนตำมหน้ำที่ได้ทันที  
 ๔ สถำนศึกษำได้ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำด้ำนธุรกิจบริกำรที่มี ควำมรู้ ทักษะ                 
มีสมรรถนะ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. คัดเลือกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนให้สัมพันธ์กับผู้เรียนทุกสำขำวิชำ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถำนประกอบกำรที่จะเข้ำร่วมจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.2558 

2. จัดประชุมร่วมไตรภำคี (สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และสถำนประกอบกำร) อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 
๒ ครั้ง  

๓. จัดท ำคู่มือกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำน ประกอบกำรให้ครบ
จ ำนวนของผู้เรียนร้อยละ 900  

๔. ปฐมนิเทศผู้เรียนทุกสำขำงำนก่อนกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์จริงในสถำน
ประกอบกำรทุกครั้ง  

๕. ครูนิเทศก์ท ำกำรนิเทศกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงใน สถำนประกอบกำร
ผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  

6. ครูนิเทศก์ท ำกำรนิเทศกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงใน สถำนประกอบกำร
ผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดภำค เรียน  

๗. สัมมนำระหว่ำงกำรฝึกงำน/ฝึกอำชีพ และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริงในสถำน ประกอบกำร ของ
ผู้เรียนทุกสำขำวิชำ โดยเชิญ สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ อย่ำงน้อย ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
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เชิงคุณภาพ 
1. สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถำนประกอบกำรที่จะเข้ำร่วมจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ พ.ศ.2558 

2. คู่มือกำรฝึกงำนมีคุณภำพไม่น้อยกว่ำระดับดี 
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  220,029 บำท 
  งบประมำณ 76,800 บำท     รำยได้ฯ 143,229 บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนทวิภำคี
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โครงการ ค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  

ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค ำศัพท์เทคนิคในสำขำท่ีเรียน และกำรกรอกใบ
สมัครงำน 
  2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมรมมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรโต้ตอบในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 
  3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมม่ันใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษ สื่อสำรกับชำวต่ำงประเ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทกุสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำ 2563 
2.นักศึกษำระดับชั้น ปวส.2 ทุกสำขำวิชำที่ก ำลังเรียนอยู่ในปีกำรศึกษำ 2563 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพร้อมด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ โดยผ่ำนกำรทดสอบอย่ำงน้อย 65 % 
 

งบประมาณตามโครงการ 487,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ ................... บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งำนหลักสูตร/แผนกวิชำสำมัญ
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โครงการ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
  

การด าเนินงาน 
   ไม่ได้ด ำเนินงำน   

 ได้ด ำเนินงำน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย ได้รับควำมรู้ และเห็นคุณค่ำของภำษำไทยตลอดจน
อนุรักษ์ภำษำไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษำ ที่เรียนวิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561 ทุกแผนกได้รับควำมรู้ และเห็นค่ำของ
ภำษำไทย 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย เห็นคุณค่ำควำมรู้ด้ำนภำษำไทย และกำรอนุรักษ์ 

ภำษำไทย 
 

งบประมาณตามโครงการ 15,000   บำท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  0  บำท 
  งบประมำณ  …………… บำท     รำยได้ฯ ………...…  บำท   
 อุดหนุนฯ …………… บำท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บำท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชำสำมัญ (กลุ่มภำษำไทย)
 
 
 
 


