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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสรุปผลการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา และเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 
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1.  ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

1.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
ปรัชญา 

“สามัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ” 
วิสัยทัศน์ 

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้น าจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อัตลักษณ์  

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เอกลักษณ์  

“วิชาชีพเด่น  ผลิตภัณฑ์ดี  เป็นที่ยอมรับ” 
พันธกิจ 

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

วัฒนธรรมองค์กร 
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย” 

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

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ 
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ตราประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

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

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

การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการบัญชี 
 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงินด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับการ

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

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

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

พ.ศ.2558 - ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
ประจ าปีการศึกษา 2557 
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 - ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐาน ค่ายย่อยที่ 5 ในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงานเชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)  ในการประกวดการจัด
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

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

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

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

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

 - ได้ระดับ 4 ดาวในการประเมินสถานศึกษาโครงการด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ประจ าปี 2558 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประกวด
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    

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

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

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

 - ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  จากการประกวดโครงการพ่ีน าน้องรักษ์น้ า  ตามแนว



 

  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        4 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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 แผนกวิชาดการตลาด  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

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

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

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

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

มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

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

มาตรการที่ 1 สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ/ลดปัญหาการออกกลางคัน/เพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียน 

 มาตรการที่ 2 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

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

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

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

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

จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2484 สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2490 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 (ทวิภาคี) 

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

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

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

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

พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง) 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอน  3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 
  1.1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ    
  1.2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
  1.3. สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม   
  1.4. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์     
  1.5. สาขาวิชาการออกแบบ     
  1.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม    
  1.7. สาขาวิชาการบัญชี     
  1.8. สาขาวิชาการตลาด     
  1.9. สาขาวิชาการเลขานุการ    
  1.10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
  1.11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  1.12. สาขาวิชาการโรงแรม     
  1.13. สาขาวิชาการท่องเที่ยว    

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

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

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

เนื้อที่ของสถานศึกษา 
แปลงที่ 1 : เนื้อที่ 4 ไร่1 งาน  10 ตารางวา  บ้านพักของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นที่ของ

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

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

  

http://www.cvc.ac.th/
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ซอย
เจ้า
ชาย 

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

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

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

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

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

5 

1 2 

4 3 

6 6 

8 

7 

ทางเขา้-ออก 
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

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

 

คณะกรรมการ
วิทยาลัย

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ

ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

นางกนกวรรณ  มูลมณี     
หัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวสุปรียา  สันอุดร    
หัวหน้างานบุคลากร

นางนลินทิพย์  วรานนท์    
หัวหน้างานการเงิน

นางฐาปนี    กูลพิมาย        
หัวหน้างานบัญชี

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้างานพัสดุ

นายกมล   สาริกานนท์      
หัวหน้างานอาคาร

สถานที่

นางนันทภรณ์  บุญอิ่ม  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมชัย    ภู่จีนาพันธ์  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายศรากร  บุญปถัมภ์       
รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
แผนงาน และความ

ร่วมมือ

นางเยาวเรศ  เวียงค า         
หัวหน้างานวางแผน                
และงบประมาณ

นางสาวนุชจรี  แก้วเพียร     
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

นายสวัสดิ์  จอมพูน           
หัวหน้างานความ

ร่วมมือ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย      
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

นางยุวดี   วงค์กาปิน
หัวหน้างานประกัน

คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

นางสาวพิศมัย  ต๊ะวิโล

หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ

ประกอบธุรกิจ

นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์       
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกิตติ์ชญาห์  เมืองอินทร์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

นางเจษฎา    วงศ์ใหญ่       
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเพทาย  บ ารุงจิตต์

หัวหน้างานปกครอง

นางปรารถนา  เชียงส่ง      
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ      

และการจัดหางาน

นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์
หัวหน้างานสวัสด์ิการนักเรียน

นักศึกษา

นางสาวนงคราญ  สมบัติหลาย
หัวหน้างานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน

นายศรากร  บุญปถัมภ์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางฤทัยชนก  นาคะ

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
บัณฑิต

นางเณรี   ช่างหล่อ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

นางกุลวรรณ์   รื่นรวย

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวภคพร ไพบูลย์     
หัวหน้าแผนกวิชาผ้า               
และเครื่องแต่งกาย

นางสาคร  วรรณสุข

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร         
และโภชนาการ

นางสาวกรองแก้ว  ชิดไธสง

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางสุวนา  เช่ียววานิช

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางพจนา   นพรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการ       
โลจิสติกส์

นางสุวารี   แปงณีวงค์

หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย   สาเกตุ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกมล    สาริกานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตร
ศิลป์และจิตรกรรม

นายอุดม   ผาค าสระศรี

หัวหน้าแผนกวิชาการ
ออกแบบ

นายสุรสิทธิ์  ปุสุรินทร์ค า

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
ศิลปกรรม

นางพิมพ์ณดา  นนประสาท

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายพีระพงษ์   ดวงสนิท

หัวหน้าแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

นางเสาวคนธ์   อาทนิตย์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการ

นางวิภา  รัตนมาลานุกูล

หัวหน้างานวัดผล

และประเมินผล

นางนัยรัตน์  กล้าวิเศษ

หัวหน้างานวิทยาบริหาร          
และห้องสมุด

นางสาวปนัดดา   พึ่งศิลป์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
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1.6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
       อัตราก าลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561  (ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) 
 1.6.1 อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีบุคลากรทั้งสิ้น  166  คน 
  ก. ข้าราชการ  70  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  65 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข.ลูกจ้างประจ า  6  คน 
   1. ท าหน้าที่สอน   -  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน  6  คน 
  ค. พนักงานราชการ 6 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน  6 คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว 83 คน 
   1. ท าหน้าที่สอน  39  คน 
   2. ทั่วไป/สนับสนุน 44  คน 
  จ. มีข้าราชการ/ มาช่วยราชการ  1 คน 
  ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ - คน 
  ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 
   1. ข้าราชการ  - คน 
   2. ลูกจ้างประจ า  - คน 

1.6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  - ต่ ากว่า ม.6   15คน 
  - ปวช./ม.6     3  คน 
  - ปวส./อนุปริญญาตรี  12คน 
  - ปริญญาตรี   92  คน 
  - ปริญญาโท   41  คน 
  - ปริญญาเอก    3  คน 
    รวม  166 คน 
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1.6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร  68  คน 
  - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  46  คน 
  - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 26  คน 
  - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  26  คน 
    รวม  166  คน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
1.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2/2560  (ข้อมูลจากงานทะเบียน 25/8/60) 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2.7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 1/2561  (ข้อมูลจากงานทะเบียน 8/8/61) 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์สู่คุณภาพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
ทั้งในและนอกวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ านวนการจัดรายการเสียงตามสาย  
2. จ านวนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
3. จ านวนวารสารประชาสัมพันธ์  “ชมพูพันธ์ทิพย์” 
4. จ านวนจุลสารประชาสัมพันธ์แนะน าวิทยาลัย  
5. จ านวน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
เชิงคุณภาพ 
การเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

ทั้งในและนอกวิทยาลัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 267,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  41,931  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 41,931  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 2 : พัฒนางานระบบประชาสัมพันธ์ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 
 

งบประมาณตามโครงการ 15,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  15,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 15,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 3 : ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในวิทยาลัย 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายภายในวิทยาลัย ได้รวดเร็วตรงกัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดท าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ 
ระบบการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายมีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 100,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  6,980  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 6,980  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 4 : จัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบส าหรับเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 
  2 ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบสารสนเทศ 
  3 สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จ านวนแผ่นเคลือบพลาสติกท่ีเพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่ต้องเก็บรักษา 
2. แฟ้มมีความเพียงพอกับจ านวนเอกสารที่จะจัดเก็บ 
เชิงคุณภาพ 
1. เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ไม่เกิดการช ารุดหรือฉีกขาด 
2. ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามระบบสารสนเทศ 
3. สามารถสืบค้นและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 26,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  25,975  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 25,975  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 5 : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 2560 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 ครู นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันธ์อันดีต่อสถานศึกษา 
  2 ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจต่อบุตรหลาน 
  3 นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร 
2. เป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนให้ผ่านเกณฑ์

ตามท่ีก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ มีความรัก ความผูกพันต่อสถานที่ศึกษา 
2. สร้างก าลังใจในการที่จะศึกษาต่อเป็นแรงผลักดันในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  99,066  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 99,066  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 6 : พัฒนาการการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
  2 สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภา 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีการพัฒนาจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2. สร้างการจัดเก็บและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 
2. สามารถสืบค้นและให้บริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 45,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  37,931  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 37,931  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 7 : จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนางานทะเบียน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน 
  2 เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.มีครุภัณฑ์ส านักงานภายในหน่วย 
2.มีการจัดเก็บและท าลายอย่างเป็นระบบ 
3.ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
เชิงคุณภาพ 
1.มีภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานที่น่าอยู่และเหมาะสมในการท างาน 
2.เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 60,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  19,920  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 19,920  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 8 : พัฒนาบุคลากร 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้านอื่นๆ 
รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัย 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้านอ่ืนๆ 
และพัฒนาสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ / วิชาชีพและด้านอื่นๆ 

รวมทั้งสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัย 
 

งบประมาณตามโครงการ 220,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  33,090  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 33,090  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 9 : จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบงานบุคลากร 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัย 
  2 สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษามีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและก้าวหน้า 
2.จัดเก็บและจัดท าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 65,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  60,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 60,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 10 : อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการคุณธรรม จริยธรรมมาบูรณาการในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
  2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้เข้ารับการอบรม 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้น าเอากระบวนการคุณธรรม จริยธรรมมาบูรณาการในด้าน

การจัดการเรียนการสอน2. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ส่งเสริมและช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 11 : ตรวจสุขภาพประจ าปี 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และสามารถดูแลสุขภาพ    
ร่างกายของตนเอง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และสามารถดูแลสุขภาพ

ร่างกายของตนเอง 
 

งบประมาณตามโครงการ    บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง    บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ   บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 



 

  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        40 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 12 : ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 

  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษาและ
ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน  เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  การใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการพัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา 
2.บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน และเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตประจ า  
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน พัฒนาสถานศึกษา และ

ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาดูงาน เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,600,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  347,190  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 347,190  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ พิมพ์งานใช้ รับ-ส่ง หนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับ ส าเนาหนังสือราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. เครื่องถ่ายเอกสาร 
เชิงคุณภาพ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับพิมพ์งานใช้ รับ-ส่ง หนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องถ่ายเอกสาร ส าหรับส าเนาหนังสือราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 250,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  33,900  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 33,900  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสารบรรณ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 14 : ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

เครื่องปรับอากาศได้รับการบ ารุงรักษา 
เชิงคุณภาพ 
เครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอยู่ในสภาพที่ดีทุกเครื่อง 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  50,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 50,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 15 : ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 6 
เชิงคุณภาพ 
ลิฟท์ในอาคารเรียน 6 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 

งบประมาณตามโครงการ 68,480   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  68,480  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 68,480  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 16 : ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ลิฟท์ในอาคาร 8 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8 
เชิงคุณภาพ 
ลิฟท์ในอาคารเรียน 8 ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 

งบประมาณตามโครงการ 120,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  120,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 120,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 17 : การให้บริการห้องน้ า-ห้องส้วม 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 จ านวน 92 ห้อง อยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 ได้รับการท าความสะอาด 
เชิงคุณภาพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 396,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  396,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 396,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 18 : ดูแลบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวล 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ดูแล บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
เชิงคุณภาพ 
ห้องน้ า-ห้องส้วมในอาคารเรียน 1-8 มีความสะอาด และพร้อมใช้งาน 
 

งบประมาณตามโครงการ 120,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  120,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 120,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 19 : ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเปลี่ยนล่อไฟแรงสูงในวิทยาลัย 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ล่อฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน  
สภาพดีตลอดเวลา 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ ในวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ 
สายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารเรียนต่างๆ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 
 

งบประมาณตามโครงการ 24,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  24,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 24,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 20 : พัฒนางานพัสดุ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.เครื่องส ารองไฟฟ้า 
เชิงคุณภาพ 
มีครุภัณฑส านักงาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 90,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  82,450  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 82,450  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

โครงการที่ 21 : จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการปี 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  รักษาคุณภาพของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการใช้งาน/จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
อาคารสถานที่มีมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

งบประมาณตามโครงการ 79,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  78,806  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 78,806  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาคารสถานที่
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 22 : พัฒนางานวางแผน และงบประมาณ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. เครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน 
2. ตู้เก็บเอกสาร 
 
เชิงคุณภาพ 
มีครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 22,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  22,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 22,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวางแผนฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 23 : จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่างๆ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

มีสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมีความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือใน

การจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

งบประมาณตามโครงการ 60,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  34,991  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 34,991  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 24 : พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ +ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. บุคลากรทุกคนและหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน  
ตามท่ีก าหนด 
  2. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมแฟ้ม
สะสมงานออนไลน์ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาโปรแกรมแฟ้มสะสมงานออนไลน์ของบุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาจ านวนโปรแกรม  
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทุกคนและหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน

ตามท่ีก าหนด 
2. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมแฟ้ม

สะสมงานออนไลน์ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 95,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  25,517  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 25,517  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 25 : พัฒนาห้องประกันคุณภาพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 

2. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ห้องประกันคุณภาพท่ีได้รับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการบริหารจัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 75,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 26 : พัฒนางานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
มีวัสดุส านักงานใช้ในงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  4,805  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 4,805  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 27 : เตรียมความพร้อมกับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
  

การด าเนินงาน  
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน   
  หลังจากการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคมมาก
ขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.จัดการประชุมเตรียมความพร้อม  
2.จัดท าแฟ้มผลการปฏิบัติงานทุกตัวบ่งชี้  
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
2.แฟ้มทุกตัวบ่งชี้มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 28 : อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ" 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์และ
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
3. ผู้เข้าการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครู   
2. บุคลากร  
เชิงคุณภาพ 
ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติและมีทักษะใน

การใช้โปรแกรม R มีพ้ืนฐานความรู้สถิติวิเคราะห์เพียงพอใจการท าวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ส าหรับการวิจัย 

 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 29 : การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน   
  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกคน 
2. ครูผู้สอน ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการการสอนมากข้ึน 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 500   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 30 : ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
1. นักเรียน นักศึกษา 
 -  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน 
    -  มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต 
    -  มีปฏสิัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 
    -  มีจิตสาธารณะ 
2. ชุมชน 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแป 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
2. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา 
- ได้ความรู้ ( ชุมชน งานอาชีพ การตลาด การบัญชี การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือ ) 
- กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
- ได้แนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต 
- มีจิตสาธารณะ 
2.ชุมชน 
- ได้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 31 : การศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะ 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 
  2. ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
2. สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาท างาน  
เชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยได้พัฒนาผู้เรียน ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 32 : จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะของนักเรียน
นักศึกษา 
  2. นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ เกิดประสบการณ์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษา อันเกิดจากการประยุกต์ความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิจัยพัฒนา และน า
เผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม 

 

งบประมาณตามโครงการ 150,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  150,000  บาท 
  งบประมาณ  150,000  บาท     รายได้ฯ……………บาท  
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 33 : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย MIS Server 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

- 
เชิงคุณภาพ 
1.การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 100,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  100,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 100,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 34 : ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2. การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

- 
เชิงคุณภาพ 
การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 
 

งบประมาณตามโครงการ 480,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  40,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 40,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 35 : ปรับปรุงพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ Web Server 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. Ram Server 4Gb      
2. Harddisk Server ชนิด SAS  
เชิงคุณภาพ 
1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 49,400   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  51,439  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 51,439  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 36 : พัฒนาระบบบริการเครือข่ายสารสนเทศ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer2 
เชิงคุณภาพ 
1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  7,970  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 7,970  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 37 : พัฒนาระบบปรับแรงดันไฟฟ้าภายในห้อง Server 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 10 kw 
เชิงคุณภาพ 
1. การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  39,900  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 39,900  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 38 : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีการจัดสรรช่องทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

- 
เชิงคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการสารสนเทศของวิทยาลัยมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 

งบประมาณตามโครงการ 25,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  24,200  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 24,200  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานสารสนเทศเพื่อการบริหารจักการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 39 : เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจและสามารถประกอบธุรกิจได้ 

2. นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้ในการเริ่มต้นท าธุรกิจ 
3. นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ 
4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้มีการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครบตามจ านวน 
เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการ

เรียน และการท างานต่อไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 92,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  92,000  บาท 
  งบประมาณ  92,000  บาท     รายได้ฯ……………บาท  
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 40 : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิจิตรศิลป์ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา สร้างผลงานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนและการเขียนโครงงานวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
การรายงานผลการประเมินโครงการ 
 

งบประมาณตามโครงการ 35,400   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 41 : จัดซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ช้ัน 4 ถาด 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการด าเนินงานมีความต่อเนื่องและผลิตเบเกอรี่ออก
มาเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

เตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการด าเนินงานมีความต่อเนื่องและผลิตเบเกอรี่ออก

มาเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
 

งบประมาณตามโครงการ 430,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  427,572  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 427,572  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานส่งเสริมการค้าฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการที่ 42 : การหารายได้ระหว่างเรียน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างการเรียน 

2. ผู้เรียนสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 
3. ผู้เรียนที่ยากจน มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน 
2. กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน 
- การท าบัญชี Home Stay 
- ยุวมัคคุเทศก์ 
- การถ่ายภาพสินค้าเพ่ือการโฆษณา 
- ศิลปประดิษฐ์สู่งานอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการ กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 

งบประมาณตามโครงการ 39,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  39,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 39,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานส่งเสริมการค้าฯ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 43 : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. คณะครู นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักต่อองค์กร และสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

2. เกิดความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
3. วิทยาลัยมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียน นักศึกษา 
2.ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
3.โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกทางด้านการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะในการท างานเป็นทีม 

แสดงออกตามทักษะความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

งบประมาณตามโครงการ 1,204,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  1,070,589  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ …………… บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1,070,589  บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

การแข่งขันกีฬาสี 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

กิจกรรมวันแม่
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 44 : เยาวชนพอเพียง 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของการท าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ปีการศึกษา  2561  ตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  8,009  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 8,009  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรม
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 45 : จัดซื้อตู้เสื้อผ้าส าหรับชุดพื้นเมือง ชุดล้านนา และเครื่องประดับของงานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  วิทยาลัยมีตู้ส าหรับจัดเก็บเสื้อผ้าชุดล้านนา ชุดพ้ืนเมืองและกล่องส าหรับจัดเก็บเครื่องประดับที่
เหมาะสมก่อให้เกิดความสะดวกในการน ามาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ตู้เสื้อผ้า 
2. กล่องเก็บอุปกรณ์ 
เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีตู้เสื้อผ้า ชุดพ้ืนเมือง ชุดล้านนา และเครื่องประดับเพื่อสะดวกในการ

น ามาใช้ร่วมงานพิธีการต่างๆ และยืดอายุการใช้งานเพ่ือก่อให้เกิดความประหยัดแก่หน่วยงาน 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรม
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 46 : จัดท าเสลี่ยงส าหรับพิธีการงานต่างๆ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  วิทยาลัยมีเสลี่ยงส าหรับงานพิธีการต่างๆ ของวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. เสลี่ยง 
เชิงคุณภาพ 
ทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีเสลี่ยงส าหรับงานพิธีการต่างๆ 
 

งบประมาณตามโครงการ 96,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  96,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 96,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรม
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 47 : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ส าหรับงานห้ององค์การนัก
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  ลดปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของส านักงานคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.เครื่องปรับอากาศ 
2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการองค์การนัก

วิชาชีพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 44,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรม



 

  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        83 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 48 : ปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  มีวัสดุใช้ตามต้องการ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ครุภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่อนักเรียนนักศึกษา 
2. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรง 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 13,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 49 : บริจาคโลหิตจากหวันแม่สู่วันพ่อ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100% 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 
เชิงคุณภาพ 
1. มีข้าราชการครู นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 
 

งบประมาณตามโครงการ 8,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  3,765  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 3,765  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 50 : อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผปูระกอบการรานอาหารมีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ไดรับขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถแสดงถึงสภาวะการทางสุขาภิบาลอาหารได้ 

2. ผปูระกอบการรานอาหาร  ไดตระหนักถึงความส าคัญของความสะอาดในการปรุง เพ่ือให้อาหาร  มี
ความปลอดภัย   
3. มีการยกระดับมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียรายทุกร้าน  เข้ารับอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล

อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
 

งบประมาณตามโครงการ 6,400   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 51 : ตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน/นักศึกษาทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกคน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 100% 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน/นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก เข้ารับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
 

งบประมาณตามโครงการ 46,400   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  46,400  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 46,400  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 52 : ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการฝึกอบรม 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
  2. ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
เชิงคุณภาพ 
1. ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
2. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 90,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  26,240  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 26,240  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 53 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
  2. ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรม 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
2.ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโชน์ได้ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 211,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  211,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 211,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสี้นเพื่อปรพชาชน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 54 : ฝึกอบรม 108 อาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ของที่ระลึก 
2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 45,500   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  11,784  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 11,784  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 55 : ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้ส าเร็จการศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม  มีความมั่นใจและความพร้อมใน  การเข้าสู่ตลาด แรงงาน มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  และมีความผูกพันกับสถานศึกษา ครู – อาจารย์ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.3,ปวส.2  และระดับปริญญาตรีปีที่ 2  คนเข้าร่วมกิจการโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน/นักศึกษามีงานท า  หรือได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

งบประมาณตามโครงการ 69,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  69,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 69,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 56 : ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  มีความเข้าใจในการเรียนสายวิชาชีพ  และน าความรู้เรื่อง
การเรียนในสายวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมประชุม  และจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้ามาสมัคร
เรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

เชิงคุณภาพ 
1. ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

เชียงราย 
2. เพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น 
3. ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ 
 

งบประมาณตามโครงการ 35,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  7,282  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 7,282  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 57 : ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  เอกสารมีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ  ง่ายต่อการสืบค้น  และเก็บรักษาได้ยาวนาน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

เอกสารเก็บได้เป็นระเบียบร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ เอกสารมีการจัดเก็บเป็นระเบียบ 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  18,900  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 18,900  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 58 : แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบ 
นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา   หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ให้ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2.เพิ่มจ านวนนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
3.ผลิตแรงงานในสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.บุคคลภายนอกรู้จ 
เชิงคุณภาพ 
- 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 59 : จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน  นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ครบทุกคน 
  2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดหลักสูตร 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาใหม่  มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ส าหรับใช้ประกอบในการเรียนและการปฏิบัติตน

ตลอดหลักสูตร 
 

งบประมาณตามโครงการ 91,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  45,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 45,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 60 : สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

งบประมาณตามโครงการ 35,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  4,500  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 4,500  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานครูที่ปรึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 61 : ตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ปี 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 42,900   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  2,590  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 2,590  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานปกครอง
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 62 : ห้องเรียนสีขาว 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สถานศึกษามีห้องเรียนสีขาวทุกห้องในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหา
และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ครูแกนน าให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันการแก้ไขปัญหายา
เสพติด รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อุบัติภัยและ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนห้อง 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  28,160  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 28,160  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานปกครอง
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 63 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาปวช.2,3 และปวส.2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ วิทยาลัยอย่าง
ถูกต้อง และสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับปวช.2,3  และปวส.2  ที่เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 

งบประมาณตามโครงการ 85,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  85,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 85,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานครูที่ปรึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 64 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน กฎระเบียบ และระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ  และผู้ปกครองได้ท าความรู้จักกับคณะผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา และบุคลากร ในวิทยาลัย
ฯ  ที่ต้องติดต่อประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่ระดับปวช.1  และปวส.1  ที่เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 

งบประมาณตามโครงการ 70,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานครูที่ปรึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 65 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาปวช. และปวส. ทุกช้ันปี ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2560 

  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษารู้จักและเข้าใจระบบงานต่าง ๆ และการเรียนการสอนของ วิทยาลัยฯ  
อย่างถูกต้อง  และสามารถติดต่อและใช้บริการจากบุคลากรหรือหน่วยงานในวิทยาลัยฯ  อย่างถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ทุกชั้นปี  ที่เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 

งบประมาณตามโครงการ 145,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  75,150  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 75,150  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานครูที่ปรึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

โครงการที่ 66 : ลดปัญหาการลาออกกลางคัน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
  2. รูปแบบนวัตกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันที่มีประสิทธิภาพ 
 

งบประมาณตามโครงการ 35,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  35,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 35,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานครูที่ปรึกษา
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 67 : พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ทุกแผนก มีส่วนร่วมในการสืบสานและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมตาม 
จารีตประเพณีที่ได้กระท าสืบต่อกันมา 
  2. นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้น ทุกแผนก ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ รวมทั้งมีจิตส านึกใน 
การรู้จักบุญคุณคนและประพฤติตนให้อยู่ในทางที 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ตามเป้าหมายเชิงประมาณเข้าร่วมพิธี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาทุกชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีขวัญและก าลังใจ มีความพร้อมด้านจิตใจ ที่จะมุ่งมั่น 

อดทน ในการศึกษาหาความรู้ และน าวิชาที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  20,089  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 20,089  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานครูที่ปรึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 



 

  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        106 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 68 : การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่
ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาตนเองมาสู่

ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพร้อมในการท างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติ 
 

งบประมาณตามโครงการ 341,600   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  275,573  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 33,973  บาท   
 อุดหนุนฯ 241,600  บาท     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายวิชาการ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 69 : ศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียนของตนเอง และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1  เข้ารว่มกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.2 และปวส.2  เข้ารว่มกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ  และเอกชนที่สอดคล้อง

กับวิชาชีพของตนเอง 
2. ผู้สอนได้เข้าใจ และจ าแนกผู้เรียนได้ตามความถนัด และความสนใจในวิชาชีพ 
3. ผู้สอนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพของตน 
 
 

งบประมาณตามโครงการ 400,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  292,015  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ …………… บาท   
 อุดหนุนฯ 292,015  บาท    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายวิชาการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิชาชีพส าหรับนกเรียนนักศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 70 : จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทันสมัย สอดคล้องกับหน่วยการ 
เรียนของรายวิชาเ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียน การสอนประจ าแผนกวิชา และประจ าส านักงานของหน่วยงานฝ่ายวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือน าไปใช้กับครุภัณฑ์ 
 

งบประมาณตามโครงการ 414,809   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  309,400  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 309,400  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 71 : พัฒนาโครงงาน และหรือโครงการ ทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ทุกสาขาวิชาชีพ  และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. จัดการประกวดแสดงเผยแพร่โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใน

สถานศึกษา 
3. น าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาไม่น้อย

กว่าร้อยล 
เชิงคุณภาพ 
ได้ตามเป้าหมายด้านคุณภาพก าหนด 
 

งบประมาณตามโครงการ 70,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  29,799  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 29,799  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกสามัญ และแผนกวิชาชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 72 : บริการทางวิชาการ และวิชาชีพระยะสั้น 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ/การฝึกอบรมระยะสั้น โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ทุกสาขาวิชาจะต้องมีโครงการบริการวิชาชการ และวิชาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ/ฝึกอบรมระยะสั้น  โดยมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
 

งบประมาณตามโครงการ 211,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  211,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 211,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกสามัญ และแผนกวิชาชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 73 : พัฒนาสถานที่จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สาขาวิชามีสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางที่มีความทันสมัย จนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพต่อชุมชน 
  2. สถานศึกษามีระบบการบบริหารจัดการสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ สร้างความ
พึงพอใจให้กบัผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. มีห้องเรียน/สถานที่การเรียนรู้เฉพาะทาง 
2. มีสาขาวิชาเข้ารับการประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาทาง 
เชิงคุณภาพ 
1. สาขาวิชามีสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางที่มีความทันสมัย จนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน

วิชาชีพต่อชุมชน 
2. สถานศึกษามีระบบการบบริหารจัดการสถานที่จัดการเรียนรู้เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ สร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีสถา 
 

งบประมาณตามโครงการ 50,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  33,878  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 33,878  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกสามัญ และแผนกวิชาชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 74 : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถท่ีน าผล 
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้ 
  2. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.จัดท าฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจ าแนกตามคะแนนเฉลี่ย  
2. ครูทุกคนต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. สร้างแรงจูงใจโดยการจัดหารางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกระดับ และแผนกวิชา 
เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ ได้ตามเป้าหมายด้านคุณภาพก าหนด 
 

งบประมาณตามโครงการ 15,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  16,544  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 16,544  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 75 : พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  ครูทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายด้านปริมาณได้ครบถ้วนมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน  

2. ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
3. ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนปฏิบัติตามเป้าหมายด้านปริมาณได้ครบถ้วนมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

งบประมาณตามโครงการ 10,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  8,300  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 8,300  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 76 : ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน  ต้อสอบผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการทดสอบ 
  2. นักเรียนนักศึกษา  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานอาชีพผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

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

2. นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส.  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน  ต้อสอบผ่านเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการทดสอบ 
2. นักเรียนนักศึกษา  ผู้ลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานอาชีพผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 40,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  36,060  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 36,060  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 77 : เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2  ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน  คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปคิด
ร้อยละ 70  ของผู้เข้าทดสอบ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาและทุกสาขางาน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  4,990  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 4,990  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกสามัญ และแผนกวิชาชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 78 : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงาน   
  1. ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาระดับแผนกวิชา  
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประส 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา  
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา  
3. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา  
4. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับ 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้อมูลที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาระดับแผนกวิชา  
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาที่ทดลองใช้มีประส 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 79 : ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
 ผลการด าเนินงาน   
  1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด 
หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ  
  2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ใน
ระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. จัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ 
เพ่ือเผยแพร่  

2. จัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา หรือ
จังหวัด หรือภาค หรือประเทศ  

3. ผลงานเข้าร่วมการประกวด หรือเข้าร่วมการแข 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด 

หรือภาค หรือประเทศ อย่างมีคุณภาพ  
2. ครูผู้สอน และผู้เรียนร่วมจัดการประกวด หรือเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ใน

ระดับสถานศึกษา หรือจังหวัด หรือภาค หรือประ 
 

งบประมาณตามโครงการ 210,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  45,955  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 45,955  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกสามัญ และแผนกวิชาชีพ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 80 : จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการจัด
ศึกษาทวิศึกษา 
  2. มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลา 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึ 
เชิงคุณภาพ 
1.มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการจัดศึกษา
ทวิศึกษา 

2.มีหลักสูตรวิชาชีพการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

งบประมาณตามโครงการ 944,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  944,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 944,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 81 : พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จัดท าด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน  

2. ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และบันทึกหลังก 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  4,600  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 4,600  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 82 : พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
 ผลการด าเนินงาน   
  1. สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 
  2. คู่มือการฝึกงานมีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานให้สัมพันธ์กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา ตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 

2. จัดประชุมร่วมไตรภาคี (สถานศึกษา ผู้ปกครอง และสถ 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2558 

2. คู่มือการฝึกงานมีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี 
3. ผู ้
 

งบประมาณตามโครงการ 499,600   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  499,600  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 499,600  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 83 : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ปี
การศึกษา 2561 

  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค าศัพท์เทคนิคในสาขาท่ีเรียน และการกรอกใบ
สมัครงาน 
  2. ผู้เข้ารับการอบรมรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างประเ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561   
2.นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชาที่ก าลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2561 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยผ่านการทดสอบอย่างน้อย 65 % 
 

งบประมาณตามโครงการ 394,500   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  212,285  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 212,285  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 84 : ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับความรู้ และเห็นคุณค่าของภาษาไทยตลอดจน
อนุรักษ์ภาษาไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ทุกแผนกได้รับความรู้ และเห็นค่าของ
ภาษาไทย 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เห็นคุณค่าความรู้ด้านภาษาไทย และการอนุรักษ์ 

ภาษาไทย 
 

งบประมาณตามโครงการ 15,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  13,400  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 13,400  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาสามัญ (กลุ่มภาษาต่าง ประเทศ)
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 85 : สัปดาห์ห้องสมุด 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนนักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  2. สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้องสมุด 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู้เขาร่วมกิจกรรม 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  4,739  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 4,739  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิทยบริการและห้องสมุด
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 86 : ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีเครื่องพิมพ์ดีดที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน จ านวน 120 เครื่อง 
  2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความ สมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจน
ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งาน
สูงสุด 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
เชิงคุณภาพ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความสมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน

ผู้ใช้บริการ 
 

งบประมาณตามโครงการ 36,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  36,000  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 36,000  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกเลขานุการ



 

  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        126 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 87 : พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน ห้อง 334 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความ สมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษาตลอดจน
ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมประโยชน์จากการใช้งานสูง
สุ 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

เชิงปริมาณ มีห้องปฏิบัติการพิวเตอร์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความสมบูรณ์สร้างความประทับใจต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน

ผู้ใช้บริการ 
 

งบประมาณตามโครงการ 30,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกเลขานุการ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 88 : พัฒนาปรับปรุงระบบน้ าและก๊อกน้ าห้องแปรรูปและถนอมอาหาร 
  

การด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ด าเนินงาน 

 ได้ด าเนินงาน 

  
ผลการด าเนินงาน   
  นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ ความสะดวก ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ระบบในสถานประกอบการจริงที่มีการใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกต่อ
การผลิตอาหาร และส่งเสริมให้มีคุณภาพต่อสังคมไทยต่อไป 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1.ระบบน้ า 
2.ก็อกน้ า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับความรู้และมีการใช้สื่อใหม่ๆ ในการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ให้มีความรับผิดชอบ โดยการสร้างห้องปฏิบัติการเหมือนสถานประกอบการ
จริงที่มีการใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกต่อการผลิตอาหาร 

 

งบประมาณตามโครงการ 20,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง   0  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ  0  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกคอมพวิเตอร์ธุรกิจ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 89 : จัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  เต็นท์ขนาด 18*24 จ านวน 1 หลัง จัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ พร้อมตกแต่ง
ดอกไม้ และภูมิทัศน์ภายใน จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560และก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 16 
ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. เต็นท์ขนาด 18*24 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน และนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ งานพระใน

การจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จังหวัดเชียงราย  
2. ผลงานนิทรรศการพระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจ พร้อมตกแต่งดอกไม้ และภูมิทัศน์ภา 
 

งบประมาณตามโครงการ 45,000   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  44,998  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 44,998  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกอาหารและโภชนาการ
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งานวางแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

โครงการ/แผนงาน ฝ่ายวิชาการ 

โครงการที่ 90 : เชิญวิทยากรสาธิตการแต่งหน้าเค้กโดยใช้ฟองดองท์หรือพลาสติกไอซิ่ง 
  

การด าเนินงาน 
   ไมไ่ด้ด าเนินงาน   

 ได้ด าเนินงาน       
  
ผลการด าเนินงาน   
  1. นักศึกษาสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาชีพ 
  2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในงานอาชีพและสถานประกอบการต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. นักศึกษาสามารถปั้นฟองดองท์ 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาทุกคนสามารถประดิษฐ์ตกแต่งหน้าเค้กด้วยฟองดองท์ตามโครงการ 
 

งบประมาณตามโครงการ 5,400   บาท  งบประมาณใช้จ่ายจริง  5,400  บาท 
  งบประมาณ  …………… บาท     รายได้ฯ 5,400  บาท   
 อุดหนุนฯ …………… บาท      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี……………บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝว
 



      

 

 


