ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้น
มา โดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยเทคนิค
นครลำปางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130 บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538
เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.nltc.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 054-282266
โทรสาร 054-282213
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ปรัชญา เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม
เอกลักษณ์ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม
อัตลักษณ์ คุณธรรมนำวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์
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
นายธีรโชติ ธรรมกิติ
นายสิทธิชัย ธรรมกิติ
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์
นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รักษาการแทนฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 2 นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 และบริการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ดังนี้
จำนวน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 256๓ (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.)
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวม

ชาย
17๙
1๔๕
๒๑๖
1๘๙
๒๒๔
๙๕๓

หญิง
๙๙
๙๘
๙๔
๙๐
๙๕
47๖

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ทวิศึกษา
ตกค้าง
๙๖
๔๔
14๐

รวม
2๗๘
2๔๓
๔๐๖
2๗๙
๓๖๓
1๕๖๙

คิดเป็นร้อยละ
1๘
1๕
2๖
1๘
๒๓
100

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 3 ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 256๓
ที่
ชื่อที่อยู่สถานประกอบการ
1 บริษัท ฐาปนินทร์ 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
รอยัลซิตี้ อเวนิว ซอย ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วย
ขวาง 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
1๖ คน
8 คน
6 คน
2๘ คน
2๕ คน
8๘ คน

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 5 งบประมาณและการเงิน
ตารางแสดงงบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 6 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาช่างเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม

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

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 7 ครุภัณฑ์
รายละเอียดรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 256๓

1
2

ว.ด.ป.
รายการ ขนาด ลักษณะ
ที่ได้รับ
๒๔ ส.ค. 6๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คก์
๒๓ ธ.ค. 6๓ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

3

2 มี.ค. 6๓

ที่

4 31 ม.ค. 6๓
5 31 ม.ค. 6๓
6 20 เม.ย. 6๓
7 20 เม.ย. 6๓
8 20 เม.ย. 6๓
9 20 เม.ย. 6๓

เครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์แบบ
เคลื่อนที่
โทรทัศน์ LED TV 43 นิ้ว
โทรทัศน์ LED TV 43 นิ้ว
เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.
พร้อมอุปกรณ์
เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซลพร้อม
อุปกรณ์
เครื่องกัด MINI Milling Machine พร้อม
อุปกรณ์
ชุดฝึกงานกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ราคา/หน่วย
1
1

๒1,๙00
31,900

1

๔๐,000

1
1
2

15,500
15,500
246,500

1

592,000

3

72,000

3

75,000

หมายเหตุ
งานบัญชี
สื่อการเรียนการ
สอน
งานช่างเชื่อม

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 8 อาคารสถานที่
ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 256๓
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.2540
พ.ศ.2540
พ.ศ.2547
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555

ชื่ออาคาร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง
อาคารสำนักงานและหอประชุม
อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง
บ้านพักผู้บริหาร 7-8 หลัง
บ้านพักครู 6 หน่วย 2 หลัง
บ้านพักภารโรง 2 หน่วย 3 หลัง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 3 หน่วย
อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายชื่อวิลัย
เสาธง 19 เมตร
อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
สนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
มาตรฐาน
15 พ.ศ.2559 หลังคาโดมเมทอลชีท 1 หลัง

พื้นที่ (ตร.ม.)
1,920
920
960
240
87.10
22
4,000
200
1,088
1,920

งบประมาณ
9,026,030
4,710,902
3,865,006
474,038
3,265,460
733,628
254,768
19,595,000
1,000,000
300,000
190,000
8,100,000
15,348,888
1,997,000
1,470,000

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
จังหวัดลำปาง

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

ลำปาง
Lampang
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560)
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
จังหวัดลำปาง 52000
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

