
ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ประวัติการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
         วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต้ังขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2536 เป็นต้น
มา  โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
สถานที่ต้ังวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
        วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต้ังอยู่เลขท่ี 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
รหัสไปรษณีย์ 52130  บนพื้นท่ีดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2538 
เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.kiec.ac.th/ 
เบอร์โทรศัพท์ 054-282266 
โทรสาร 054-282213 
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ปรัชญา เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าสังคม 
วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะท่ีสอดคล้อง
สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิน่  
พันธกิจ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคม 
เอกลักษณ ์ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม 
อัตลักษณ ์คุณธรรมน าวิชาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ 
      1.  จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
      2.  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความช านาญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
      3.  สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      4.  จัดกิจกรรมขับเคล่ือนศีลธรรมท่ีหลากหลายสู่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ไฝ่รู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมท่ีถูกต้องดีงามตามมาตรฐานสังคมไทย 
 
คณะผู้บริหาร 
นางธีลาพร   คงฉิม   : ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
นายรักษ์   โชคสุวัฒนสกุล    : รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร 
นายธนพล   ทิพย์กัญญานนท์  : รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
นายนันท์นิพัทธ์   สาลีวัน   : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางดารณี   ขุนโขลนสถาพร  : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

http://www.kiec.ac.th/


 
ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 2  นักเรียนนักศึกษา 
 
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
พ.ศ.2556  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และบริการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.) 
 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ชาย หญิง ทวิศึกษา ตกค้าง รวม คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.1 152 57 - - 209 16.20 
ปวช.2 191 154 - - 345 26.74 
ปวช.3 86 145 - 87 318 24.65 
ปวส.1 146 77 - - 223 17.29 
ปวส.2 128 67 - - 195 15.12 
รวม 703 500 - 87 1,290 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 3  ตลาดแรงงาน  ปีการศึกษา 2559 
 

ท่ี ชื่อที่อยู่สถานประกอบการ หมายเหตุ 
1 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  49 ม.9 

อุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ต าบลธนู  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 

 

2 สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย 
10-12 ซอยนภาศัพท์ ถนนสุขุมวิท36  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ  
10110 

 

3 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด 
87/10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  
จังหวัด ชลบุรี 20230 

 

4 ไอ ซี ที อินเตอร์คัด จ ากัด  
5 ห้างฉัตรกลการ  
6 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 21/10-12 

อาคาร รอยัลซิต้ี อเวนิว ซอย ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวง บาง
กะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

7 เอ ซี ซี สเตชันเนอรี 66/25-7 ถนนท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด ล าปาง 52100 

 

8 ร้านข้าวแต๋น  ล าปาง 101/4-7 ถ.จันทรสุรินทร์ ต.สบตุ๋ย อ.
เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100 

 

9 ร้านนิ่มบิวต้ีช็อป   ถนนล าปาง  พหลโยธิน  ต. ศาลา  อ.เกาะคา  
จ.ล าปาง 52130 

 

10 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ ช้ัน 19-20 เลขท่ี 57 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 

 

 
  



ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 4  บุคลากร 
 

จ านวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาปี 2559 
 

บริหาร 5  คน 
ข้าราชการครู 18  คน 

พนักงานราชการ 8  คน 
ลูกจ้างประจ า 6  คน 
ครูสอนพิเศษ 27  คน 

เจ้าหน้าท่ี 21  คน 
รวม 85  คน 

 
  



ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 5  งบประมาณและการเงิน 
 

ตารางแสดงงบด าเนินการ งบประมาณประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 



ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 6  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2559 
 

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)ท้ังในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาช่างยนต์    
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
- สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง        
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี    
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                                                                     
- สาขาวิชาการท่องเท่ียว   

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)   
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง        
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี    
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                                                                     
- สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรม   

  



ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 7  ครุภัณฑ์ 
 

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2559 
 

ท่ี 
ว.ด.ป. 
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า 
วัสดุ-ครุภัณฑ์ 

รายการ ขนาด ลักษณะ โดย จ านวน ราคา/หน่วย หมายเหตุ 

1 17 พ.ค. 59 5950-008-0001 ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
แบบตรวจจับด้วยแสงและขับเคล่ือน 

1 1 2,870,000 591-001 

2 25 ส.ค. 59 6730-001-0001 เครื่องโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer 2 1 14,600 592-001 
3 29 ธ.ค. 58 7420-005-0001 เครื่องบันทึกเงินสด Casio#SE-

C450M 
2 1 11,500 592-001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 8  อาคารสถานที่ 
 

ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2559 
 

ท่ี ปีที่สร้าง ชื่ออาคาร พื้นที่ (ตร.
ม.) 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1 พ.ศ.2536 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง 1,920 9,026,030  
2 พ.ศ.2536 อาคารส านักงานและหอประชุม 920 4,710,902  
3 พ.ศ.2536 อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 960 3,865,006  
4 พ.ศ.2536 บ้านพักผู้บริหาร 7-8 หลัง  474,038  
5 พ.ศ.2536 บ้านพักครู 6 หน่วย 2 หลัง 240 3,265,460  
6 พ.ศ.2536 บ้านพักภารโรง 2 หน่วย 3 หลัง 87.10 733,628  
7 พ.ศ.2536 ห้องน้ า-ห้องส้วม 3 หน่วย 22 254,768  
8 พ.ศ.2536 อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 4,000 19,595,000  
9 พ.ศ.2536 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200 1,000,000  

10 พ.ศ.2540 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายช่ือวิลัย  300,000  
11 พ.ศ.2540 เสาธง 19 เมตร  190,000  
12 พ.ศ.2547 อาคารศูนย์วิทยบริการ 1,088 8,100,000  
13 พ.ศ.2554 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1,920 15,348,888  
14 พ.ศ.2555 สนามฟุตซอลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์

มาตรฐาน 
 1,997,000  

15 พ.ศ.2559 หลังคาโดมเมทอลชีท 1 หลัง  1,470,000  
 

 
  



ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 9  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
 
จังหวัดล าปาง 
 

ตราประจ าจังหวัด   
ชื่ออักษรไทย  ล าปาง 
ชื่ออักษรโรมัน  Lampang 
ผู้ว่าราชการ  นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ (ต้ังแต่ พ.ศ. 2559) 
ISO 3166-2  TH-52 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด กระเชา (ขจาว) 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด พุทธรักษาญี่ปุ่น (ธรรมรักษา) 
พื้นที ่   12,533.961 ตร.กม  
ประชากร  753,013 คน (พ.ศ. 2557) 
ความหนาแน่น  60.08 คน/ตร.กม. 
ศูนย์ราชการที่ต้ัง ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง ถนนวชิราวุธด าเนิน ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง 52000 
ค าขวัญ ถ่านหินลือชา รถม้าลือล่ัน เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Seal_Lampang.png

