ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้น
มาโดยเหตุผลและหลักการโดยสังเขป คือเพื่อปรับปรุง และขยายโอกาสทางการศึกษาสูท่ ้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถ. นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
บนพื้นที่ดิน 23 ไร่ 2 งาน ได้เปิดทาการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538
เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.kiec.ac.th/
เบอร์โทรศัพท์ 054-282266
โทรสาร 054-282213
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ปรัชญา เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะทีส่ อดคล้อง
สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจ จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นสมาชิกทีด่ ีของชุมชนและสังคม
เอกลักษณ์ ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ชุมชนและสังคม
อัตลักษณ์ คุณธรรมนาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเพือ่ ผลิตนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความชานาญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3. สนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศีลธรรมที่หลากหลายสู่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ไฝ่รู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมมีคา่ นิยมที่ถูกต้องดีงามตามมาตรฐานสังคมไทย
คณะผู้บริหาร
นางธีลาพร คงฉิม
นายรักษ์ โชคสุวัฒนสกุล
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์
นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร

: ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
: รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
: รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
: รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
: รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 2 นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545
ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และบริการอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
ดังนี้
จานวน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.)
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวม

ชาย
171
89
151
140
91
642

หญิง
157
143
166
67
79
612

จานวนนักเรียน นักศึกษา
ทวิศึกษา
ตกค้าง
52
29
81

รวม
328
232
369
207
199
1,335

คิดเป็นร้อยละ
24.57
17.38
27.64
15.50
14.91
100

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 3 ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2558
ที่
1
2
3

ชื่อที่อยู่สถานประกอบการ
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด 49 ม.9 อุตสาหกรรม
โรจนะ ถนนโรจนะ ตาบลธนู อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13210
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) 21/10-12 อาคาร รอยัล
ซิตี้ อเวนิว ซอย ศูนย์วิจยั พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จากัด 87/10 หมู่ 2 นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20230

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 4 บุคลากร
จานวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาปี 2558
บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ครูสอนพิเศษ
เจ้าหน้าที่
รวม

5 คน
17 คน
8 คน
6 คน
29 คน
21 คน
86 คน

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 5 งบประมาณและการเงิน
ตารางแสดงงบดาเนินการ งบประมาณประจาปีการศึกษา 2558

- หมายเหตุ เอกสารอยู่ในแฟ้ม

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 6 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปิดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)ทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 7 ครุภัณฑ์
รายละเอียดรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2558
ที่
1
2

ว.ด.ป.
หมายเลขประจา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ที่ได้รับ
วัสดุ-ครุภัณฑ์
26 ก.พ. 58 2805-001-0001 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
26 ก.พ. 58 4910-002-0001 ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อ ประกอบด้วย
1. ลิฟท์ยกรถ 2 เสา
2. เครื่องถ่วงล้อรถยนต์
3. ตู้เครื่องมือพื้นฐาน
4. เครื่องวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์
5. เครื่องตั้งศูนย์ล้อ
6. เครื่องถอดยาง
7. สะพานสาหรับตั้งศูนย์ล้อ

โดย จานวน ราคา/หน่วย หมายเหตุ
1
1

1
1

79,700 581-001
1,317,500 581-001

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 8 อาคารสถานที่
ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2558
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
อาคารสานักงานและหอประชุม
อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง
บ้านพักผู้บริหาร 7-8 หลัง
บ้านพักครู 6 หน่วย 2 หลัง
บ้านพักภารโรง 2 หน่วย 3 หลัง
ห้องน้า-ห้องส้วม 3 หน่วย
อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายชื่อวิลัย
เสาธง 19 เมตร
อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
สนามฟุตซอลพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์
มาตรฐาน

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

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐานประเภทที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
จังหวัดลาปาง

ตราประจาจังหวัด
ชื่ออักษรไทย
ชื่ออักษรโรมัน
ผู้ว่าราชการ
ISO 3166-2
ต้นไม้ประจาจังหวัด
ดอกไม้ประจาจังหวัด
พื้นที่
ประชากร
ความหนาแน่น
ศูนย์ราชการที่ตั้ง
คาขวัญ

ลาปาง
Lampang
นายสามารถ ลอยฟ้า (ตัง้ แต่ พ.ศ. 2558)
TH-52
กระเชา (ขจาว)
พุทธรักษาญี่ปุ่น (ธรรมรักษา)
12,533.961 ตร.กม
753,013 คน (พ.ศ. 2557)
60.08 คน/ตร.กม.
ศูนย์ราชการจังหวัดลาปาง ถนนวชิราวุธดาเนิน ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 52000
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลัน่ เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

