ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศของของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 โดยเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของ
ชาติ คือการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของ
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ที่ 2 ถนนนครสวรรค์ – เชียงราย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง บนเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน บนที่ดินราชพัสดุ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2538
ใช้สีประจำสถานศึกษาโดยใช้สีน้ำเงิน-ฟ้า
โทรศัพท์ 054-282266
โทรสาร 051-282213
เว็บไซต์ www.kiec.ac.th
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ปรัชญา เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม
เอกลักษณ์ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม
อัตลักษณ์ คุณธรรมนำวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ “QCOM”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน (Quality: Q)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ (Co-operation: C)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม (Opportunity: O)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management: M)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน (Quality: Q)
มาตรการที่ 1: การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการ 011: เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการ 012: พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการ 013: การส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
โครงการ 014: ศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่และหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการ 015: สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
โครงการ 016: โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการ 017: การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการ 018: การพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง
มาตรการที่ 2: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้เรียน
โครงการ 021: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการ 022: การส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการ 023: การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา
โครงการ 024: การส่งเสริมการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ 025: กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
โครงการ 026: กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
โครงการ 027: กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี และกีฬานันทนาการ
โครงการ 028: ลดปัญหาการออกกลางคัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ (Co-operation: C)
มาตรการที่ 1: การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
โครงการ 011: ความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการ 012: ความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
โครงการ 013: ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่ง นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ และการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

โครงการ 014: ความร่วมมือสานพลังภาคประชารัฐ
มาตรการที่ 2: การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
โครงการ 021 ความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
(Opportunity: O)
มาตรการที่ 1: การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับเยาวชนและประชาชน
โครงการ 011: การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช.
โครงการ 012: การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวส.
โครงการ 013: การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน
โครงการ 014: การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มาตรการที่ 2: การให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
โครงการ 021: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการ 022: ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (Management: M)
มาตรการที่ 1: การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ 011: โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
โครงการ 012: โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา
โครงการ 013: การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการ 014: การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
โครงการ 015: การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการ 016: การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน

คณะผู้บริหาร
นางธีลาพร คงฉิม
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
นายสามารถ พุแพง
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์
นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 2 นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และบริการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ดังนี้
จำนวน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 256๑ (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.)
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวม

ชาย
17๔
1๔๕
1๙๐
15๙
1๗4
๘๔๒

หญิง
๙๙
๙๘
๙๔
๙๐
๙5
47๖

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ทวิศึกษา
ตกค้าง
-

รวม
2๗3
2๔๓
๒๘๔
24๙
26๙
13๑๘

คิดเป็นร้อยละ
21
18
2๒
1๙
๒0
100

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 3 ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 256๑
ที่
ชื่อที่อยู่สถานประกอบการ
1 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 44/9 ถนนเทพารักษ์
ตำบล/เขต บางพลีใหญ่ อำเภอ/แขวง บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 02-7575210
2 บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 457/6 ถนน สุขุมวิท 55
ตำบล/เขต คลองตันเหนือ อำเภอ/แขวงวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-185-1313
โทรสาร 02-185-1290
3. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 209 ตำบล/เขต สวนหลวง อำเภอ/แขวงสวนหลวง จังหวัด
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 02-7172166
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
หมู่ที่ 6 ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52210
5. สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์ 054-237237
6. ห้างหุ้นส่วนรุ่งโรจน์ อะไหล่ยนต์จักรกล จำกัด
เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 089-7166888
7 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 21/10-12 อาคาร รอยัล
ซิตี้ อเวนิว ซอย ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-185-1313
โทรสาร 02-185-1290

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 4 บุคลากร
จำนวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาปี 2560
บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ครูสอนพิเศษ
เจ้าหน้าที่
รวม

5 คน
1๗ คน
8 คน
6 คน
2๗ คน
2๒ คน
8๕ คน

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 5 งบประมาณและการเงิน
ตารางแสดงงบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 256๑

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 6 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาเทคนิคยานยนต์/สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขาวิชาช่างเครื่องมือกล
- สาชางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
- สาขาวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
- สาขาวิชาช่างระบบขนส่งทางราง
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด/สาขางานธุรกิจบริการยานยนต์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 7 ครุภัณฑ์
รายละเอียดรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 256๒

ที่

ว.ด.ป.
ที่ได้รับ

รายการ ขนาด ลักษณะ

จำนวน ราคา/หน่วย หมายเหตุ

1

๑๙ ธ.ค. 6๑ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการ1
บัญชี 1 ชุด

1,5๐๐,๐00 พัสดุและบัญชี

2

1 พ.ค. 6๒

Smart TV 56 นิ้ว

1

๒1๙,900

3

๓๑ พ.ค. 6๒ โทรทัศน์ LED TV

1

1๖,๓๖0

สื่อการเรียนการสอน

1

15,500

สื่อการเรียนการสอน

๑

๓,๓๙๐

ห้องสมุด

4
๕

31 ม.ค. 60

โทรทัศน์ LED TV 43 นิ้ว

๑๓ ก.ย. ๖๒ ปริ้นเตอร์ Cannon G2010

สื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 8 อาคารสถานที่
ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปีที่สร้าง
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.2536
พ.ศ.25๓๘
พ.ศ.254๒
พ.ศ.254๓
พ.ศ.25๔4
พ.ศ.25๔5

ชื่ออาคาร
อาคารพาณิชยกรรม ๔ ชั้น
อาคารแผนกช่างยนต์ ชั้นเดียว
บ้านพักผู้บริหาร ๒ ชั้น
บ้านพักครู ๒ ชั้น
บ้านพักนักการภารโรง ชั้นเดียว
ถนนคอนกรีต
ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า
เสาธงชาติ สูง 20 เมตร
อาคารช่างอุตสาหกรรม 4 ชั้น
รั้ว
สนามฟุตบอล
โรงอาหาร
อาคารทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน (ชฟ.)ชั้นเดียว

จำนวน
หมายเหตุ
๑ ตึก
๒ หลัง
๑ หลัง
12 ยูนิต
6 หลัง
1 รายการ
1 รายการ
1 ระบบ
1 เสา
1 ตึก
1 รั้ว
1 สนาม
1 หลัง
1 หลัง

15
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

พ.ศ.25๔๖
พ.ศ.25๔๗
พ.ศ.25๔๗
พ.ศ.25๕๐
พ.ศ.25๕๓
พ.ศ.25๕๕
พ.ศ.25๕๘
พ.ศ.25๕๘
พ.ศ.25๕๙
พ.ศ.25๕๙

ห้องน้ำ ห้องส้วม
อาคารวิทยบริการ ๒ ชั้น
ป้อมยาม
อาคารเรียนชั่วคราว
สนามฟุตบอล
อาคารแผนกท่องเที่ยว
อาคารศูนย์บ่มเพาะ (ร้านกาแฟ) ชั้นเดียว
โดม
ที่จอดรถจักรยานยนต์นักศึกษา
ที่จอดรถครู และเจ้าหน้าที่

3 หลัง
๑ ตึก
1 หลัง
1 หลัง
1 สนาม
1 ตึก
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
จังหวัดลำปาง

ตราประจำจังหวัด
ชื่ออักษรไทย
ชื่ออักษรโรมัน
ผู้ว่าราชการ
ISO 3166-2
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
พื้นที่
ประชากร
ความหนาแน่น
ศูนย์ราชการที่ตั้ง
คำขวัญ

ลำปาง
Lampang
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 256๒)
TH-52
กระเจา (ขะจาว)
พุทธรักษาญี่ปุ่น (ธรรมรักษา)
12,533.961 ตร.กม
748,850 คน (พ.ศ. 2559)
60.08 คน/ตร.กม.
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง 52000
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

