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ส่วนที่ 1
บทนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์/Vision
สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำ เป็นผู้ นำในกำรจั ดกำรศึ ก ษำสำยอำชี พ เพื่ อเป็นพลั ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค
(The Office of the Vocational Education Commission (OVEC) is the leader in
Vocational Education and Training for driving the development of economics and
society, increasing competitiveness capacity of the country and region.)
ภำรกิจ/Duty
จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยคำนึงถึงคุณ ภำพและควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำชีพ
(Provide and promote vocational education and professional training with the
quality and professional excellence.)
พันธกิจ/Mission
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
(Provide and promote quality and standards vocational education.)
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล
(Upgrade vocational education manpower to meet with international quality and
standards.)
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
(Expand the vocational education opportunity widely and equally.)
4. เป็ น แกนกลำงในกำรจั ด อำชี ว ศึ ก ษำและอบรมวิ ช ำชี พ ระดั บ ฝี มื อ เทคนิ ค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
(Be a center in vocational education at the skill level, technical level and
technological level.)
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5. สร้ำ งเครือ ข่ ำ ยควำมร่ว มมื อ ให้ ทุ ก ภำคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำ
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
(Strengthen cooperation network and partnership.)
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
(Conduct research, innovation and knowledge management for professional
development.)
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
(Enhance and develop vocational education teacher and personnel to be
excellent.)
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ Roles and Responsibilities
1. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ
(Provide recommendations for setting policies, developmental plans, standards
and curriculum for all levels of vocational education.)
2. ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
(Proceed and coordinate for the improvement of vocational education and
professional standards.)
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร
(Define the criteria and methods of budget allocation and support of necessary
resources.)
4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ
(Develop teachers and vocational education personnel.)
5. ส่ งเสริ ม ประสำนงำนกำรจั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำของรั ฐ และเอกชน รวมทั้ งก ำหนดหลั ก เกณฑ์
และรูปแบบควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร
(Promote and coordinate for the vocational education management between
the government and private sectors, including defining the criteria and
cooperation patterns with other agencies and enterprises.)
6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
(Follow up, evaluate and report the outcome of vocational education
management of both the government and private sectors.)
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และกำรนำเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
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(Set up the system, promote and coordinate for the information network system,
utilizing information and communication technology (ICT) in the process of
vocational education and professional training.)
8. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนเลขำนุ ก ำรของคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำและด ำเนิ น กำร
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย
(Perform the secretary tasks of the Vocational Education Commission and as
assigned by the Vocational Education Commission.)
9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
(Conduct other duties as having been authorized or defined by the law as well
as assigned by the minister or cabinet.)
กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์
กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำสู่สำกล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1) ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ กำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนโดย
1.1) รักษำเป้ำหมำยผู้เรียนในระดับ ปวช. กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2) ลดปั ญ หำกำรออกกลำงคั น โดยวำงเป้ ำ หมำยให้ ล ดลงร้ อ ยละ 5 ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น /ดู แ ล
รำยบุ ค คล กำรวิ จั ยพั ฒ นำ แก้ ปั ญ หำรำยวิท ยำลั ย /รำยสำขำวิ ช ำ กำรวิ เครำะห์ แก้ ปั ญ หำเชิ งระบบ
กลุ่มเป้ำหมำยใน 50 วิทยำลัยที่มีปัญหำกำรออกกลำงคันสูง
1.3) จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับพื้นที่และภำพรวมตำมควำมต้องกำรในแต่ละสำขำ
1.4) เปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำเรียนสำยอำชีพด้วยระบบโควตำ
1.5) เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีส่วนสำคัญต่อกำรเลือกเรียนอำชีวศึก ษำในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน
และผู้ปกครอง
2) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
2.1) จัดอำชีวศึกษำครอบคลุมทุกพื้นที่ สำขำอำชีพ กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย
2.2) จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร
รวม 19 สถำบัน และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ภำคละ 1 แห่ง จำนวน 4 แห่ง
2.3) จัดตั้งสถำนศึกษำอำชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง
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2.4) ส่งเสริม กำรจั ด อำชี ว ะชำยแดนใต้ สู่ สั น ติ สุ ข ศู น ย์ ฝึ ก อบรมอำชี ว ะ อำชี วะสองระบบและ
กำรจัดหลักสูตรอำชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนำกำลังคนในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สำขำที่เป็นนโยบำย
รัฐบำล และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรจัดอำชีวศึกษำ เฉพำะทำง อำทิ
ปิโตรเคมี กำรสร้ำงเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ค รัว โลก พลังงำนทดแทน โลจิส ติก ส์ /รถไฟควำมเร็วสู ง
อัญมณี ยำนยนต์ ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6) ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยอำชีวะในโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอำชีวะเพื่อคนพิกำร อำชีวะ
วัย แรงงำน อำชี ว ะสูงวั ย อำชี ว ะเพื่ อ สตรี อบรมระยะสั้ น /ตลำดนั ด อำชี พ ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ ำ งเพื่ อ ชุ ม ชน
เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนำทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills
ร่วมจัดอำชีวศึกษำในสถำนพินิจ เรือนจำ ค่ำยทหำร และ อปท. ฯลฯ
2.7) สนับสนุนให้หน่วยงำน/องค์กร ร่วมจัดอำชีวศึกษำซึ่งได้แก่ สถำนประกอบกำร อปท. และ
ภำคเอกชนจำกสำขำอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ
2.8) จัดอำชีวะทำงเลือก อำชีวะทำยำท วิทยำลัยอำชีวศึกษำฐำนวิทยำศำสตร์ อำชีวะอินเตอร์
และอำชีวะเทียบโอนประสบกำรณ์
2.9) เพิ่มช่องทำงกำรเรียนอำชีวศึกษำด้วย อำชีวะทำงไกล และเครือข่ำยวิทยุเพื่อกำรศึกษำ และ
พัฒนำอำชีพ (R-radio network)
3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ
3.1) ระดับสถำนศึกษำ และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
และยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำโดย
- พั ฒ นำกำรจั ด กำรเรีย นรู้ ต ำมแนวทำง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment กำรเพิ่มพูนทักษะประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในสถำนที่จริง/สถำนกำรณ์จริง
อำทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนำระบบนิเทศ กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกครูรุ่นพี่สู่ ครูรุ่นใหม่
(นิเทศภำยใน) และกำรนิเทศทำงไกล
- สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุ ณภำพภำยใน สนับสนุนให้ทุกวิทยำลัย ผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกระดับดีมำก และเตรียมพร้อมรับกำรประเมินระดับสำกล
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- ยกระดั บ คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำขนำดเล็ ก ให้ เป็ น ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรจั ด ตั้ ง
ตำมควำมต้ องกำรของพื้นที่ และกำรให้บริก ำรกลุ่ มเป้ำหมำยพิ เศษ อำทิ คนพิ กำร วัยท ำงำน สูงวัย
สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่ อ กำรเรียนกำรสอน สนับ สนุ นควำมพร้ อมในด้ ำน Hardware สื่ อ กำรเรีย น
กำรสอน ส่งเสริมกำรประกวดสื่อ /สื่อออนไลน์ และจัด ตั้งวิท ยำลัย ต้นแบบกำรใช้ ICT เพื่ อ กำรเรีย น
กำรสอน
- พัฒนำครู สร้ำงเครือข่ำยครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัย
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
- จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำ มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรทำงำนตำมตำแหน่งหน้ำที่
(Function Competency) โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และกำรประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชำธิปไตย ควำมมีวินัย เสริมสร้ ำงทักษะชีวิต ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กำรเป็น
ผู้ ป ระกอบกำร พั ฒ นำทั ก ษะกำรคิ ด บนพื้ น ฐำน Competency Based Technology Based Green
Technology และ Creative economy รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรม และกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์
อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไขกำรทะเลำะวิวำท
3.3) เตรียมผู้เรียนสู่กำรเป็นประชำคม ASEAN โดยกำรเพิ่มจำนวนสถำนศึกษำ English Program
(EP) Mini English Program (MEP) ทุ ก จั ง หวั ด ใช้ ห ลั ก สู ต ร/สื่ อ ต่ ำ งประเทศ สนั บ สนุ น กำรฝึ ก งำน
ต่ำงประเทศ/บริษัทต่ำงประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ ส่งเสริม
กำรเรียนรู้ภำษำประเทศคู่ค้ำ จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4) ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
4.1) ด้ำนบริหำรทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งกำรปรับภำพลักษณ์เชิงบวก
4.2) ด้ ำ นงบประมำณ ใช้ แ นวทำง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยกำรจัดงบประมำณตำมควำมจำเป็นพื้นฐำน ควำมเสมอภำค และตำมนโยบำย
กำรกระจำยอำนำจจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำจ้ำงครูให้เพียงพอ
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4.3) ด้ำนบริหำรงำนบุคคล สร้ำงเครือข่ำยครู/สมำคมวิชำชีพ จัดหำลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร
ให้เพียงพอ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
4.4) ด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ทุ ก ภำคส่ ว นทั้ ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศ เพื่ อพั ฒ นำ
กำรจัดอำชีวศึกษำ ดังนี้
- องค์กำร/สมำคมวิชำชีพ สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ กระทรวงแรงงำน กระทรวง
อุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร ในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกงำน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้ำน ประเทศในกลุ่มอำเซียน
- องค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA, UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคของโลก ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน อิสรำเอล เดนมำร์ก
ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ
สรุปแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
จำกกำรมอบนโยบำยของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
โดย สำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ
๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
ที่มำ : www.vec.go.th/เกี่ยวกับสอศ/วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
(พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
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1. ปรั บ ทั ศ นคติ เปลี่ ย นค่ ำ นิ ยมของผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น ให้ เห็ น ควำมส ำคั ญ และเข้ ำ สู่ ก ำรเรี ย น
สำยอำชีวศึกษำให้มำกขึ้น
2. ส่งเสริมกำรจั ด กำรเรียนกำรสอนแบบทวิศึ ก ษำ โดยร่วมกั บส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)
เมื่อจบกำรศึกษำแล้วให้ได้รับวุฒิกำรศึกษำรับรอง 2 ใบ ซึ่งสำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้
3. ร่ว มมื อ กั บ สถำนประกอบกำรในกำรจั ด กำรศึ ก ษำระหว่ ำ งสถำนประกอบกำรและสถำนศึ ก ษำ
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบกำรศึกษำแล้วสำมำรถประกอบอำชีพได้ทันที
4. แก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน
นักศึกษำ
4.1 ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่วถึง
4.2 เปิดโอกำสนักศึกษำได้เข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรประกอบอำชีพ
กำรตรงต่อเวลำ ควำมอดทน ควำมมั่นใจตนเอง และมองถึงอนำคตข้ำงหน้ำ
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถำนศึ ก ษำระดั บ อำชี ว ศึ ก ษำมี ค วำมเป็ น เลิ ศ เฉพำะด้ ำ น อำทิ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนปิ โตรเคมี กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม อำหำร และมัคคุเทศก์
เป็นต้น
6. จัดหลักสูตรเพื่อรองรับกำรพัฒ นำประเทศด้ำนสำธำรณู ปโภคและอื่น ๆ อำทิ เปิดสอนหลักสูต ร
เกี่ ยวกั บกำรขนส่งระบบรำง หลักสู ต รกำรซ่อมแซมยุ ท ธโธปกรณ์ และหลัก สู ตรเกี่ย วกั บกำรบิ น
เป็นต้น
7. จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล จัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชำคม
อำเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกำหลี และยุโรปบำงประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมำร์ก เยอรมัน
เป็นต้น
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(ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์ A : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
A1 : ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
A11 เสริมสร้ำงคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
A12 วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
A13 ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
A14 ขยำยอำชีวะอำเภอ
A15 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
A2 : สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน
A21 วิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
A22 เสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อำชีวศึกษำ
A23 ส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำ
เพื่อสร้ำงทุนปัญญำชำติ
A24 เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed) /แก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำท/
ทวิภำคีกลุ่มพิเศษ
A25 เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชีวะ
A26 ปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
A27 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
A28 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
A3 : ยกระดับทักษะฝีมืออำชีพ
A31 ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำน
ให้มีสมรรถนะ
A32 อำชีวะพัฒนำ
A33 อุดหนุนองค์กำรเกษตรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
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รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
A34 อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
A35 อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำนวยกำรและ
อำชีพเฉพำะทำง
A36 ยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ
A37 พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมขน (Fix it Center)
ยุทธศำสตร์ B : เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ
B1 : ผลิตและพัฒนำกำลังคน
B11 อุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
B12 ทุนช่ำงเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS)
B2 : ส่งเสริมเส้นทำงสำยอำชีพ
B21 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
B22 จัดศูนย์ฝึกอบรมวิชำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน
B23 พัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
B24 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
เพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน
B25 กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
B26 อุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
B27 อุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน
B28 อุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท
B29 สนับสนุนกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
B30 อุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
B31 อุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
ยุทธศำสตร์ C : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
C1 : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ
C11 เพิ่มบทบำทภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองภำคกำรผลิต
และบริกำรในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ
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C12 ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี
C2 : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
C21 โรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ
C22 เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
C23 ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย
C24 อุดหนุนบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
C25 ควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
C26 อำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ D : เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
D1 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
D11 อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ
D12 สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
D13 เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ
D14 เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
D15 ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
D16 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
D17 ส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำ

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในกำรผลิต และพัฒนำกำลังคนอำชีวศึ กษำที่ มีคุณ ภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน สังคม ระดับประเทศและภูมิภำค
(Leadership in production and development in qualified vocational manpower
for requirement of labor markets and society in country and region.)
พันธกิจ (Mission)
1. จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพให้ผู้เรียนมีคุณภำพคุณธรรม และจริยธรรม
( To provide the activities of morality and ethic to students in vocational
education.)
2. ขยำยภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและให้บริกำรวิชำชีพ
แก่ชุมชนและสังคม
( To proliferate the members of cooperation networks in vocational
education, and provide vocational service to community and society.)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้มีศักยภำพที่สูงขึ้น
(To promote and support the personnel in a higher potential.)
4. ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยสร้ำงนวัตกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพและกำรประกอบ
อำชีพ
(To promote and research, innovation and knowledge for developing
vocational education and careers.)
5. ขยำยโอกำสกำรเรีย นรู้ด้ ำ นวิ ช ำชี พ ให้ ผู้ ส นใจเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะในกำรประกอบอำชี พ
(To expand the opportunities of vocational education to the interested
people for enhancing a capability in careers.)
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
(To develop the efficiency in college administration.)
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พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มำตรกำร
1. ส่งเสริมกำรจัด กำรเรีย นรู้แบบบูรณำกำรจัด ท ำชิ้ นงำนโครงกำร (PjBL: Project
Based Learning) ทำให้ คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และมีทักษะกระบวนกำรวิจั ย
มีควำมรู้ และทักษะตำมสมรรถนะวิชำชีพ
2. ส่ งเสริ ม กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน MEP ทุ ก สำขำวิ ช ำ และยกระดั บ สำขำวิ ช ำ
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน MEP ให้เป็น EP
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สร้ำงควำมเป็นเลิศ (Excellent) ทุกสำขำวิชำ
โดยพัฒนำจำก Selling Point ของแต่ละสำขำวิชำ
4. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ
และยุทธศำสตร์จังหวัด
5. พั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรเรี ย นกำรสอนระดั บ ปริ ญ ญำตรี โดยยกระดั บ เป็ น กำรจั ด
กำรสอน MEP หรือ EP และพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิชำที่ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำประเทศ
6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ ภำคีเครือข่ำยและสถำนประกอบกำรด้วยระบบ
ทวิ ภ ำคี เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ประสบกำรณ์ ต รงและ/หรื อ มี ร ำยได้ ร ะหว่ ำ งเรี ย น
ทุกสำขำวิชำ
7. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทวิศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำอื่น
8. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้
9. ส่งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ปลูกฝังให้รักและประพฤติตน
ตำมวัฒนธรรมอันดีของชำติไทย
10. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนอำชีพ
11. ส่งเสริมกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอนำคตแห่งประเทศไทย
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

12

13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่ำนคุณวุฒิวิชำชีพอำชีวศึกษำ
14. ส่งเสริมกำรวิจัยสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ
2. จัดทำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำ นอำชีพ
ภำษำและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ English Program หรือ Mini English Program
5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้มีควำมเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมสำมำรถและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งระดับภำค
และระดับชำติ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะระดับภำคและระดับชำติ
4. ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรทำงำนเป็นทีม
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกับชุมชน
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
พันธกิจที่ 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มำตรกำร
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร ด้วยระบบทวิภำคี เพื่อให้ได้รับ
ประสบกำรณ์ตรงและ/หรือมีรำยได้ระหว่ำงเรียนทุกสำขำวิชำ

13

2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ โดยพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในรูปแบบทวิภำคี
หรือกำรใช้หลักสูตรร่วมกัน
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทวิศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำแห่งอื่น
4. ส่งเสริมกำรแนะแนวศึกษำต่อ ประชำสัมพันธ์กำรจัด กำรศึกษำและข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ
5. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มำตรกำร
1. จัดทำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ
ภำษำ และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ
3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มำตรกำร
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกับชุมชน
2. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรส่วนรำชกำร ชุมชน
และสังคม
3. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำในต่ำงประเทศ
4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
5. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคนด้ าน
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
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มำตรกำร
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร จัดทำชิ้นงำน โครงกำร (PjBL : Project
Based Learning) ท ำให้คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และมีทักษะกระบวนกำรวิจัย
มีควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะวิชำชีพ
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร ด้วยระบบทวิภำคีทุกสำขำวิชำ
3. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรพัฒนำวิทยะฐำนะให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศให้กับผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกร
2. จัดทำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ
ภำษำและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้มีควำมเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมสำมำรถ และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งระดับภำค
และระดับชำติ
3. ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรทำงำนเป็นทีม
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกับชุมชน
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
พั น ธกิ จ ที่ 4 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารวิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ และ
การประกอบอาชีพ
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มำตรกำร
1. ส่งเสริมกำรจั ด กำรเรีย นรู้แบบบูรณำกำรจั ด ท ำชิ้ น งำนโครงกำร (PjBL : Project
Based Learning) ท ำให้คิ ด วิ เครำะห์ สั งเครำะห์ และมี ทั ก ษะกระบวนกำรวิจั ย
มีควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะวิชำชีพ
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบกำรประกั น คุ ณ ภำพ ภำยในสถำนศึ ก ษำทุ ก แผนกวิ ช ำ
และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกจำก สมศ.
4. ส่งเสริมให้มีระบบกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษำดู งำน/นวั ต กรรมวิ จั ย ต่ ำงประเทศ หรื อ เผยแพร่ น วั ต กรรม/วิ จั ย เป็ น
ภำษำต่ำงประเทศ
3. จัดทำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ
ภำษำและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมสำมำรถและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งระดับภำค
และระดับชำติ
2. ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรทำงำนเป็นทีม
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกับชุมชน
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พั น ธกิ จที่ 5 ขยายโอกาสการเรี ย นรู้ด้ า นวิ ช าชีพ ให้ ผู้ ส นใจเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะในการประกอบอาชี พ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนอำชีพและฝึกอำชีพ ได้แก่
1.1 ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ
1.2 ศูนย์ฝึกภำษำ
1.3 ศูนย์กำรเรียน
1.4 ศูนย์วิชำชีพ
1.5 ศูนย์เทคโนโลยี
2. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์ฝึกอำชีพระยะสั้นให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้ผู้สนใจเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ พัฒนำสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพสู่กำร
เป็นผู้ประกอบกำร
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Learning : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มำตรกำร
1. ส่งเสริมพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรงำนทั้งระบบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ด้ำนกำร
บริหำรงำน นำไปสู่ แผนกำรดำเนินงำนปรับปรุงองค์กร รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของบุคลำกร
2. ส่งเสริมกำรจัดองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศให้กับผู้บริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำ แผนกวิชำ
เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2. ส่งเสริมควำมร่วมมือทักษะทำงภำษำกับสถำนศึกษำต่ำงประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มำตรกำร
1. ส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้นำ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ลดควำมซ้ำซ้อนในกำร
ปฏิบัติงำนภำยใน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส เป็นธรรม มีระบบกำร
ตรวจสอบที่มีคุณภำพ
2. ส่ งเสริม กำรใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล น ำเอำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร กำรเงิน และพัสดุ
3. ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดร่วมกัน โดยเฉพำะทรัพยำกรด้ำนพลังงำน
ไฟฟ้ำ
ปรัชญาวิทยาลัย
"คุณธรรมนำหน้ำ พัฒนำวิชำชีพ"
(Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.)
อัตลักษณ์ (Identity) : LVC
L = Lustred Life
V = Virtuous Mind
C = Civilized Life

ชีวิตใส
ใจสว่ำง
พลเมืองดี
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L : Lustred life ชีวิตใส
สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร มีทักษะในกำรคิดและกำรปฏิบัติ
V : Virtuous Mind ใจสว่ำง
เป็นผู้มีควำมใฝ่ดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภำพ
C : Civilized life พลเมืองดี
เป็นผู้มีควำมระลึกในหน้ำที่ รักษำคำพูด ทำงำนเป็นทีม มีสัมมำคำรวะ มีวัฒนธรรม
ประชำธิป ไตย มีจิ ต สำธำรณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่ วนรวม มี ค วำมเป็นไทย อนุรัก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
กล้ำทำในสิ่งถูกต้อง
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
หนึ่งใจเดียวกัน (Oneness)

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. แหล่งเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ และภำษำที่รื่นรมย์ (Edutainment Land)
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียน ครู และบุคลำกรด้ำนวิชำชีพและภำษำ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพนักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคีทุกภำคส่วน

3. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
3.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ประวัติ ที่ตั้ง
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481

จั ง หวั ด ล ำปำงได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใช้ ชื่ อ ว่ ำ "โรงเรี ย นช่ ำ งทอผ้ ำ " โดยใช้ เงิ น งบประมำณ
ประชำบำล เปิดทำกำรสอนช่ำงทอผ้ำ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2480
โอนเข้ำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ ได้รับงบประมำณซื้อที่ดินบริเวณ ห้ำแยกประตูชัย
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พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538

เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งำน 56 ตำรำงวำ
เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่ำงเย็บเสื้อผ้ำและทอผ้ำ" เปิดสอนวิชำช่ำงเย็บเสื้อผ้ำเพิ่มขึ้น
อีกวิชำหนึ่ง
เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกำรช่ำงสตรีลำปำง"
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน "ระดับอำชีวะชั้นสูง" โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษำปีที่
6 (ม.ศ.3) เข้ำเรียนหลัก สูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำผ้ำและ
เครื่ อ งแต่ ง กำย สำขำวิ ช ำอำหำรและโภชนำกำร ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ นี้ แ ล้ ว
ได้รับประกำศนียบัตรประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง
ได้เข้ำอยู่ในโครงกำรยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอำชีวศึกษำชั้นสูง แผนกคหกรรมศำสตร์
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอำชีวศึกษำลำปำง" เปิดสอนแผนกพณิชยกำร อีกแผนกหนึ่ง
ได้ ร วมกั บ โรงเรี ย นกำรช่ ำ งล ำปำง เป็ น วิ ท ยำลั ย อำชี ว ศึ ก ษำล ำปำง (วิ ท ยำเขต 2)
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2519
ได้ยกฐำนะจำกวิทยำเขต 2 เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำง เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2522
ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ เปิ ด สอนระดั บ ประกำศนีย บั ต รวิ ช ำชี พ เทคนิ ค (ปวท.) ประเภทวิ ช ำ
บริหำรธุรกิจ และปิดไปใน พ.ศ. 2536
ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด สอนระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช ำ
ศิลปหัตถกรรมกลุ่มวิชำวิจิตรศิลป์
เปิดเพิ่มกลุ่มวิชำศิลปะประยุกต์ ในประเภทวิชำ ศิลปหัตถกรรม
เปิดหลักสูตร ปวส. สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำร สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย เปิดหลักสูตร ปวท. สำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำร รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษำตอนปลำย โปรแกรมคหกรรม เข้ำเรียนเพิ่ม
เพื่อให้ครบหลักสูตร ปวช. สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย อำหำรและคหกรรมฯ
เปิดหลักสูตร ปวท. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป
ได้ร่วมกับภำคเอกชน คือ บริษัท เอ๊กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์
สอนนักเรียน นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก
เปิดหลักสูตร ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำกำรตลำด
เปิ ด หลั ก สู ต ร ปวช. ประเภทวิ ช ำศิ ล ปหั ต ถกรรม กลุ่ ม วิ ช ำหั ต ถอุ ต สำหกรรม
เครื่องปั้นดินเผำ (เซรำมิก)
เปิดหลักสูตร ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.6 เข้ำศึกษำในคณะบริหำรธุรกิจ
เปิ ด หลั ก สู ต ร ปวช. ประเภทวิ ช ำพำณิ ช ยกรรม กลุ่ ม วิ ช ำธุ ร กิ จ ค้ ำ ปลี ก (ทวิ ภ ำคี )
และกลุ่มวิชำกำรโรงแรม ซึ่งกลุ่มวิชำกำรโรงแรมได้ปิดไปใน พ.ศ. 2540
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พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

เปิดหลักสูตรภำคสมทบ ปวส. คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี
เปิดหลักสูตรภำคสมทบ ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม ซึ่งได้ปิดไปในปี พ.ศ. 2544
เปิ ด ภำคสมทบ ปวส. สำขำวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และได้ ปิ ด ไปในปี พ.ศ.2544
เปิดหลักสูตรปริญญำตรี ประโยควิชำชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สำขำวิชำกำรบัญชี
เปิดภำคสมทบระดับ ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด และปิดไปใน พ.ศ. 2544
เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำจิตรกรรมสำกล
เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี)
สำขำงำนกำรบริหำรงำนธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำเฉพำะอย่ำง และสำขำงำนธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์
เปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม
เข้ ำ ร่ ว มกั บ สถำนศึ ก ษำสั ง กั ด กรมอำชี ว ศึ ก ษำในจั ง หวั ด เชี ย งรำย จั ง หวั ด พะเยำ
และจังหวัดลำปำง รวมเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
เปิ ด ห ลั ก สู ต ร ป วส. ป ระเภ ท วิ ช ำเท ค โน โลยี ส ำรสน เท ศ และก ำรสื่ อ สำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำงำนกำรประชำสัมพันธ์
เปิดหลักสูต ร ปวส. ประเภทวิช ำบริหำรธุรกิ จ สำขำวิช ำธุรกิจ รับจั ดงำน และได้ ปิด
ในปี พ.ศ. 2553
เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสตร์
สำขำงำนกำรจัดกำรคหกรรมโรงแรม
เปิ ด หลั ก สู ต ร ปวส. ประเภทวิ ช ำบริ ห ำรธุ ร กิ จ สำขำวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
สำขำงำนกำรพัฒนำโปรแกรม
เปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ประเภทวิชำศิลปกรรม
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก
เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักรำช 2556 สำขำวิชำกำรบัญชี (ต่อเนื่อง)
จัด กำรเรียนกำรสอน Mini English Program (MEP) ระดั บประกำศนียบั ตรวิช ำชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร และประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช
2556 เมื่อ วัน ที่ 21 พฤษภำคม 2556 ใช้ จัด กำรเรีย นกำรสอน ตั้ งแต่ ภ ำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2556
เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด ระบบทวิภำคี
เปิด ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรระบบทวิภำคี
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พ.ศ. 2558

เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรจัดกำรสำนักงำน

3.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำลำปำง
ชื่อภำษำอังกฤษ Lampang Vocational College
ที่ ตั้ ง สถำนศึ ก ษำ เลขที่ 272 ถนนพหลโยธิ น ต ำบลหั ว เวี ย ง อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล ำ ปำง
รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ โทร. 0 5421 7101
โทรสำร

โทร. 0 5422 8024

เว็บไซต์

www.lampangvc.ac.th

อีเมล

lampangvc@hotmail.com

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 8 ไร่ 2 งำน 56 ตำรำงวำ
มีอำคำรรวมทั้งสิ้น 16 หลัง ได้แก่
1. อำคำร 1 (อำคำรเรียนวิชำสำมัญ)
2. อำคำร 2 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะบริหำรธุรกิจ 1)
3. อำคำร 3 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะคหกรรมศำสตร์ 1)
4. อำคำร 4 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรอำหำรและวิชำสำมัญ)
5. อำคำร 5 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรศิลปกรรม 1)
6. อำคำร 6 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะบริหำรธุรกิจ 2)
7. อำคำร 7 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรศิลปกรรม 2)
8. อำคำร 8 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคหกรรมศำสตร์ 2)
9. อำคำร 9 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ)
10. อำคำร 10 (อำคำร 72 ปี)
11. อำคำรโรงอำหำรและหอประชุม
12. แฟลตพักครู 14 หน่วย หลังที่ 1
13. แฟลตพักครู 16 หน่วย หลังที่ 2
14. บ้ำนพักผู้อำนวยกำร
15. แฟลตภำรโรง 8 หน่วย
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16. โรงเตำเผำเซรำมิค
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แผนผังสังเขปแสดงบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

1. อำคำร 1 (อำคำรเรียนวิชำสำมัญ)
2. อำคำร 2 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะบริหำรธุรกิจ 1)
3. อำคำร 3 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะคหกรรมศำสตร์ 1)
4. อำคำร 4 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรอำหำรและวิชำสำมัญ)
5. อำคำร 5 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะศิลปกรรม 1)
6. อำคำร 6 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะบริหำรธุรกิจ 2)
7. อำคำร 7 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะศิลปกรรม 2)
8. อำคำร 8 (อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะคหกรรมศำสตร์ 2)
9. อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
10. อำคำรโรงอำหำรและหอประชุม
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11. อำคำร 10 (อำคำร 72 ปี)
12. แฟลตพักครู 14 หน่วย หลังที่ 1
13. แฟลตพักครู 16 หน่วย หลังที่ 2
14. บ้ำนพักผู้อำนวยกำร
15. แฟลตพักภำรโรง 8 หน่วย
16. ห้องน้ำนักศึกษำชำย
17. เสำธงชำติ
18. ป้อมยำม
19. ที่ประดิษฐำนพระพุทธรูป
20. สนำมบำสเก็ตบอล
21. โรงเตำเผำเซรำมิก
22. ที่ประดิษฐำนพระพิฆเนศ
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ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

นายคติ ปรีชา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายปณิทัต ลี้จินดา
รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสันต์ ดวงประภา

นางสาววารี ชีวะเจริญ
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
อัตรากาลัง ปี 2559
อัตรากาลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชัว่ คราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น
74 คน
5 คน
68 คน
1 คน
5 คน
คน
5 คน
3 คน
3 คน
คน
65 คน
31 คน
34 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

คน
คน
5 คน
5 คน
คน

147

คน
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1 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญา
เอก

63
43

รวม

106

คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
11
คน
1
คน
6
คน
21
คน

คน
คน
คน
คน
คน

คน

คน

คน

รวม

39

คน

รวม
11
1
6
84
43

คน
คน
คน
คน
คน
คน

145

คน

2 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบ
บุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
………………
………………
29
………………
1

คน
คน
คน
คน
คน

30

คน

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559

………………
………………
29
3
1
รวม

33

รวม
คน ……………… คน
คน ……………… คน
คน
58
คน
คน
3
คน
คน
2
คน
คน

63

คน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2558 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

3,165

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม
ทั้งสิ้น

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

656

572

641

1,869

709

587

1,296

0

0

0

3,165

1. ประเภทวิชาคหกรรม

110

73

96

279

84

58

142

0

0

0

421

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

14

2

23

39

14

32

46

-

-

-

85

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

42

33

37

112

30

20

50

-

-

-

162

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อการโรงแรม
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (การ
จัดการงานคหกรรมโรงแรม)

54

38

36

128

-

-

-

128

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม

42

31

- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

15

- สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

รวมทั้งสิ้น

40

6

46

-

-

-

46

48

121

30

16

46

-

-

-

167

20

23

58

-

-

-

-

-

-

58

24

11

21

56

-

-

-

-

-

-

56

3

0

4

7

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

16

46

27

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

-

-

3. ประเภทวิชาพาณิชยการ/พณิชยกรรม

399

392

402

1,193

411

361

772

-

-

-

1,965

- สาขาวิชาการบัญชี

132

143

123

398

-

-

-

-

-

-

398

- สาขาวิชาการเลขานุการ

51

54

61

166

-

-

-

-

-

-

166

- สาขางานการขาย / สาขาวิชาการตลาด

112

84

77

273

-

-

-

-

-

-

273

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

104

111

117

332

-

-

-

-

-

-

332

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-

0

24

24

-

-

-

-

-

-

24

- สาขาวิชาการบัญชี

-

-

-

-

116

126

242

-

-

-

242

- สาขาวิชาการบัญชี(พิเศษ)

-

-

-

-

45

43

88

-

-

-

88

- สาขาวิชาการตลาด

-

-

-

-

79

68

147

-

-

-

147

- สาขาวิชาการตลาด(พิเศษ)

-

-

-

-

43

24

67

-

-

-

67

- สาขาวิชาการเลขานุการ

-

-

-

-

22

22

44

-

-

-

44

-สาขาวิชาการจัดการสานักงาน

39

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

4. ทวิภาคี

25

14

12

51

- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

25

14

12

51

-

39

67

78

145

-

-

-

145

71

44

115

-

-

-

166

-

-

-

-

51

-

-

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

-

-

-

-

24

21

45

-

-

-

45

- สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)

-

-

-

-

33

17

50

-

-

-

50

- สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ทวิภาคี)

-

-

-

-

14

6

20

-

-

-

20

0

28

0

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

-

-

49

41

90

-

-

-

90

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

49

41

90

-

-

-

90

131

-

-

-

356

51

-

-

-

160

80

-

-

-

196

0
6. Mini English Program (MEP)
- ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

80

62
30

37
43

32

0

83

225

42

109

41

116

64
26

67
25

38

42

0

0

7. เทคโนโลยีบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

- สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2558)
400
คน
...............
.
คน

หลักสูตรเกษตรฯระยะ
2.3 สั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

..............
คน
..............
คน
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

3,123

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 2/2559 (ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม
ทั้งสิ้น

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

606

564

614

1,784

679

660

1,339

129

100

85

314

79

83

162

- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

2

14

3

19

7

12

19

38

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

71

39

47

157

41

36

77

234

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อการโรงแรม
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (การจัดการ
งานคหกรรมโรงแรม)

56

47

35

138

0

138
66

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม

47

32

39

118

- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

22

11

26

59

59

- สาขาวิชาการออกแบบ

25

18

13

56

56

- สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

0

3

0

3

3

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาคหกรรม

-

-

-

0

-

31

35

66

30

26

56

30

26

56

0

-

ปีที่ 2

รวม

0

0

3,123

0

0

476

-

-

174

56

30

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

-

ปีที่ 1

3. ประเภทวิชาพาณิชยการ/พณิชยกรรม

349

349

414

1,112

- สาขาวิชาการบัญชี

121

128

144

393

393

- สาขาวิชาการเลขานุการ

43

37

60

140

140

- สาขางานการขาย / สาขาวิชาการตลาด

79

83

89

251

251

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

106

101

119

326

326

0

2

2

2

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-

436

394

830

-

-

-

1,942

- สาขาวิชาการบัญชี

0

118

114

232

232

- สาขาวิชาการบัญชี(พิเศษ)

0

76

43

119

119

- สาขาวิชาการตลาด

0

58

88

146

146

- สาขาวิชาการตลาด(พิเศษ)

0

41

31

72

72

- สาขาวิชาการเลขานุการ

0

31

21

52

52

-สาขาวิชาการจัดการสานักงาน

0

40

33

73

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0

72

64

136

43

53

96

4. ทวิภาคี

13

19

17

49

- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

13

19

17

49

136
-

-

-

145
49

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

30

23

53

53

- สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)

13

20

33

33

- สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ทวิภาคี)

0

10

10

10

0

31

0

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

-

-

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

45

70

25

45

70

0
6. Mini English Program (MEP)
- ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

68

64
23

41
27

41

59

191

27

91

32

100

-

-

-

70
70

0
66
34

59
24

32

125

35

-

-

-

316

58

149

67

167

0

0

7. เทคโนโลยีบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

- สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ทั้งปีการศึกษา
(2558)

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

รวมทั้งสิ้น

คน

คน

หลักสูตรเกษตรฯระยะ
2.3 สั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

400

..............
คน
..............
คน
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บทที่ 3
สภาพการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ ประจาปี 2559
1. สภาพการดาเนินงาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดยุท ธศาสตร์และเป้าหมาย (Goal)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ วิท ยาลัยอาชีวศึกษาลําปางได้ ดําเนินการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยนํ า มาบู ร ณาการ
กับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิท ยาลัย และได้
กําหนดนโยบาย 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – ปีงบประมาณ 2562) เป็นแนวทางในการพัฒ นาวิทยาลัย
ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา
พันธกิจที่ 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการ
ประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา

พันธกิจที่ 5 ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลําปาง ได้แก่ คุณลักษณะ L.V.C ประกอบด้วย
L = Lusted Life ชีวิตใส
V = Virtuous Mind ใจสว่าง
C = Civilized Life พลเมืองดี
โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และภาษาที่รื่นรมย์ (Edutainment Land)
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรด้านวิชาชีพและภาษา
3. ส่ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ครู
บุคลากร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน
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2. ผลการดาเนินงาน
ในส่วนของการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี 2559 อาจพิจารณาได้จากข้อมูลต่างๆ
ตามลําดับต่อไปนี้
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินบารุงการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน/ครุภัณฑ์การศึกษา/วัสดุถาวร
ฝ่าย/แผนก/งาน
รายการครุภัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายวิชาการ
- เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง
- งานวิทยบริการและห้องสมุด - ชั้นใส่เอกสาร 3 ชั้น 10 ใบๆ ละ 400 บาท
- บันไดอลูมิเนียม 1 อัน
- กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค 2 ใบๆ ละ 800 บาท
- กระเป๋ากล้อง 2 ใบๆ ละ 800 บาท
- เมาส์พอยต์เตอร์ 1 ตัว
- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
- แผนกวิชาการบัญชี
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง
- เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 40 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
- แผนกวิชาเทคโนโลยี
- กล้องดิจิตอล 1 ตัว
สารสนเทศ
- External Hard disk 500 GB 2 อัน
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง

จานวนเงิน
9,050
3,500
2,500
1,600
1,600
1,500
4,900
26,215
18,900
72,000
12,590
3,200
18,900
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- แผนกวิชาการตลาด

- แผนกวิชาเลขานุการ
- แผนกวิชาคหกรรม

- แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

- 300Mb Access Point LinkSYS (WAP300N-AP
Dual Band 1 อัน
- Pen Mouse Genius 1 อัน
- SPK Logitech Bluetooth 1 อัน
- SPK (2.1) Microlab (x1) 1 อัน
- Power supply 1 อัน
- เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง
- โต๊ะทํางาน รุ่น 5D1202 2 ตัว
- เก้าอี้ทํางาน jasper-01 2 ตัว
- ชั้นวางเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 ชุด
- อุปกรณ์สํารองข้อมูล 1 อัน
- แบตเตอรี่สํารอง 1 อัน
- ลําโพง 1 ชุด
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 14 เครื่องๆละ 16,480 บาท
- โต๊ะพับเอนกประสงค์ 8 ตัวๆ ละ 10,000 บาท
- ฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อ Lennel 1 อัน
- เก้าอี้ 40 ตัวๆ ละ 750 บาท
- บอร์ดสําหรับพับเก็บได้ 5 ตัวๆ ละ 3,400 บาท
- ไมค์พร้อมลําโพงคาดเอว 2 ตัวๆละ 1,000 บาท
- เมาส์ปากกา 1 ชุด
- เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
- เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด
- ตู้กระจกบานเลื่อน 1 ใบ
- ตู้ทึบบานเลื่อน 1 ใบ
- เครื่องถ่ายสกรีนอัตโนมัติ 1 เครื่อง
- โคมไฟตั้งโต๊ะพื้น 3 ชุดๆ ละ 1,500 บาท
- สว่านไขควงไร้สาย 1 ชุด
- เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 2 ชุด
- ลูกวอลเลย์บอล 10 ลูกๆ ละ 1,200 บาท

2,500
1,800
1,200
1,200
4,900
6,000
5,000
3,000
700
2,400
1,180
990
230,720
80,000
2,500
30,000
17,000
2,000
1,900
19,500
60,000
19,500
3,600
3,500
45,000
4,500
3,500
13,950
4,690
2,000
12,000
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- ม่านบังแสง 8 อัน
- แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ - เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง
- แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค - หินเจีย 1 เครื่อง
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
- โครงฉากถ่ายภาพ 1 โครง
กราฟฟิก
- แผนกวิชาการออกแบบ
- โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 20 ชุดๆ ละ 3,000 บาท
- แผนกวิชาอาหารและ
- โต๊ะทํางาน 2 ตัว
โภชนาการ
- แผนกวิชาการจัดการ
- Hardisk External 2 อัน
สํานักงาน
- เมาส์พอยท์เตอร์ 1 อัน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานพัสดุ
- รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล 1 คัน
- พัดลมติดผนัง 2 เครื่อง
- งานทะเบียน
- PC คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องปั๊มนูน 1 เครื่อง
- เก้าอี้สํานักงาน 4 ตัวๆ ละ 1,500 บาท
- งานการเงิน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
- งานบัญชี
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
- งานบริหารทั่วไป
- external Hardisk 1 อัน
- งานประชาสัมพันธ์
- พัดลมติดผนัง 3 เครื่องๆ ละ 1,400 บาท
- งานอาคารสถานที่
- พัดลมใบพัดส้ม ขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว
- พัดลมตั้งพื้นสไลด์ขนาด 18 นิ้ว 1 ตัว
- พัดลมเพดาน 3 เครื่องๆ ละ 1,200 บาท
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานประกันคุณภาพฯ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
- งานศูนย์ข้อมูลฯ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Private Cloud
Storage 1 เครื่อง
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ - โต๊ะทํางานไม้ 1 ตัว
- เก้าอี้สํานักงาน 2 ตัว
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
- งานปกครอง
- กล้องวงจรปิด 1 ชุด

2,712
13,950
4,000
4,400
60,000
5,000
4,800
1,500
1,294,000
2,080
16,000
4,300
6,000
24,800
24,800
3,000
4,350
1,650
1,050
3,600
20,700
99,000
2,500
3,000
28,000
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- งานแนะแนวอาชีพ

- งานกิจกรรมฯ (องค์การฯ)

- ชุดกล้องวงจรปิด และจอภาพ พร้อมติดตั้ง
- เครื่องปริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง
- External Harddisk 1 เครื่อง
- พัดลมโคจร 1 เครื่อง
- ปากกา Pen Tablets (DRAW) 1 อัน
- ปากกา Pen Tablets (ART) 1 อัน
รวมทั้งสิ้น

40,000
4,400
2,230
1,450
3,400
4,700
2,454,557
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ผลการดาเนินงาน
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ตารางที่ 1 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ประเภทวิชา

เป้าหมายจานวนนักเรียน

จานวนนักเรียนที่รับจริง

พณิชยการ
คหกรรม
ศิลปกรรม

340
140
80

349
129
47

ทวิภาคี
Mini English Program (MEP)

20
70

13
68

650

606

รวมทั้งสิ้น

รูปที่ 1 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 2 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สาขาวิชา

เป้าหมายการรับ จานวนผู้มาสมัคร

จานวนผู้รับจริง

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด

105
105
70

121
106
79

121
106
79

การเลขานุการ

60

43

43

340

349

349

รวมทั้งสิ้น

รูปที่ 2 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. สาขางานพณิชยการ ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 3 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการรับ

จานวนผู้มาสมัคร

จานวนผู้รับจริง

35
35
70

2
71
56

2
71
56

140

129

129

รูปที่ 3 รายงานการรับนักเรียน- นักศึกษา ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 4 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ศิลปกรรม ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
ศิลปกรรมเซรามิก
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการรับ จานวนผู้มาสมัคร จานวนผู้รับจริง
25
35
20

22
25
0

22
25
0

80

47

47

รูปที่ 4 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ศิลปกรรม ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 5 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา

ธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการรับ

จานวนผู้มาสมัคร

จานวนผู้รับจริง

20
20

13
13

13
13

รูปที่ 5 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 6 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. Mini English Program (MEP)
ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ประเภทวิชา
คหกรรม
พณิชยกรรม

สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการรับ จานวนผู้มาสมัคร จานวนผู้รับจริง
35

41

41

35
70

27
68

27
68

รูปที่ 6 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. Mini English Program (MEP)
ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 7 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ประเภทวิชา

เป้าหมายการรับ จานวนผู้มาสมัคร จานวนผู้รับจริง

บริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรม

350
70
20

436
79
30

436
79
30

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิภาคี
Mini English Program (MEP)

40
60
55

25
43
66

25
43
66

595

679

679

รวมทั้งสิ้น

รูปที่ 7 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 8 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สาขาวิชา

เป้าหมายการรับ จานวนผู้มาสมัคร จานวนผู้รับจริง

การบัญชี (ปวช.)
การบัญชี (ม.6)
การตลาด

105
35
60

118
76
58

118
76
58

การตลาด (ม.6)
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30
30
60

41
31
72

41
31
72

การจัดการสํานักงาน

30

40

40

350

436

436

รวมทั้งสิ้น

รูปที่ 8 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

47

ตารางที่ 9 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
เป้าหมายการ
รับ

จานวนผู้มา
สมัคร

จานวนผู้รับ
จริง

เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

20
20
30

7
41
31

7
41
31

รวมทั้งสิ้น

70

79

79

สาขาวิชา

รูปที่ 9 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 10 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สาขาวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการรับ

จานวนผู้มาสมัคร

จานวนผู้รับจริง

20

30

30

20

30

30

รูปที่ 10 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. ศิลปกรรม ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 11 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการ
รับ

จานวนผู้มา
สมัคร

จานวนผู้รับ
จริง

40

25

25

40

25

25

รูปที่ 11 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559

50

ตารางที่ 12 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. ทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
คหกรรม

สาขาวิชา
การตลาด
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
อาหารและโภชนาการ
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการ
รับ

จานวนผู้มาสมัคร

จานวนผู้รับ
จริง

35
15
10
60

13
30
0
43

13
30
0
43

รูปที่ 12 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. ทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 13 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. Mini English Program (MEP)
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ประเภทวิชา
คหกรรม
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
การบัญชี
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการรับ

จานวนผู้มาสมัคร

จานวนผู้รับจริง

20
35
55

34
32
66

34
32
66

รูปที่ 13 รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา
2559
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ตารางที่ 14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับที่

รายการ

1
2
3
4

เงินเดือน

5
6
7
8
9

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

10

ครุภัณฑ์

11
12
13

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างประจํา

ที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ
34,676,599.66
3,684,611.28
2,407,574.19
1,359,480.00

จานวนที่จ่ายจริง

891,536.00

34,676,599.66
3,684,611.28
2,407,574.19
1,359,480.00

7,479,500.00

823,012.00
3,512,590.00
801,141.32
1,838,441.78
1,328,027.89

880,000.00

828,000.00

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (กันไว้เบิกเหลื่อมปี)
รายจ่ายอื่น ๆ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด
เล็กทั่วประเทศ

10,372,655.47
3,845,800.00
2,930,000.00

10,372,655.47
3,816,299.79
2,919,000.00

รวมรายจ่าย

68,527,756.60

รูปที่ 14 รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559

68,367,433.38
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ตารางที่ 15 รายงานการจัดทาแผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ประจาปีงบประมาณ
2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับที่
1

หมวดรายรับ
รายรับเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ
รวมรายรับ

จานวนเงิน
8,342,559.00
8,342,559.00

รูปที่ 15 กราฟแสดงการจัดทาแผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ปีงบประมาณ 2559

54

ตารางที่ 16 รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ประจาปีงบประมาณ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รหัส
220
300
400
410
500
600
700
900

หมวดรายจ่าย
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น ๆ
รวมรายจ่าย

จานวนเงิน
204,695.00
2,500,210.80
2,933,009.22
1,343,974.51
3,727,442.43
2,531,735.00
915,500.00
127.09
14,156,694.05

รูปที่ 16 รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2559

55

ตารางที่ 17 รายงานการรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจาปี
งบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5

หมวดรายรับ
รายรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจําตัวผู้เรียน
รายรับเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รายรับเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
รายรับเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ
รวมรายรับ

จานวนเงิน
17,030,515.00
639,000.00
15,000.00
110,000.00
184,000.00
17,978,515.00

รูปที่ 17 กราฟแสดงการรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 18 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับที่
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
1
ค่าจ้างชั่วคราว
4,576,890.00
2
ค่าตอบแทน
4,722,641.00
3
ค่าใช้สอย
414,656.00
4
ค่าสาธารณูปโภค
79,300.66
5
ค่าวัสดุ
152,631.50
6
ค่าครุภัณฑ์
7
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
8
อุดหนุนเรียนฟรี-อุปกรณ์
779,240.00
9
อุดหนุนเรียนฟรี-เครื่องแบบ
1,521,900.00
10
อุดหนุนเรียนฟรี-หนังสือ
3,588,703.90
11
อุดหนุนเรียนฟรี-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1,716,175.00
12
รายจ่ายอื่น
13
เงินอุดหนุน-เครื่องมือประจําตัวผู้เรียน (กันไว้เบิกเหลื่อมปี)
639,000.00
14
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
15,000.00
15
เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
110,000.00
16
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
184,000.00
รวมรายจ่าย
18,500,138.06
รูปที่ 18 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 19 ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จาแนกตามงานในฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
อัตราร้อยละ
1
รองผู้อํานวยการฝ่าย
34,520.00
15.38
2
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
49,839.00
22.21
3
งานวางแผนและงบประมาณ
12,744.00
5.68
4
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
50,957.00
22.71
5
งานความร่วมมือ
3,400.00
1.52
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
6
การศึกษา
72,926.20
32.50
งานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบ
7
ธุรกิจ
0.00
รวมทั้งสิ้น
224,386.20
100.00

รูปที่ 19 แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 20 ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จาแนกตามงานในฝ่ายวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
อัตราร้อยละ
1
รองผู้อํานวยการฝ่าย
68,442.68
11.97
2
งานวัดผลและประเมินผล
273,191.34
47.76
3
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9,704.00
1.70
4
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
46,573.00
8.14
5
งานสื่อการเรียนการสอน
100,054.80
17.49
6
งานวิทยบริการ และห้องสมุด
74,026.10
12.94
รวมทั้งสิ้น
571,991.92
100.00
รูปที่ 20 แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 21 ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จาแนกตามงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
หมวดรายจ่าย
1 รองผู้อํานวยการฝ่าย
2 งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ์
3 งานบุคลากร
4 งานการเงิน
5 งานการบัญชี
6 งานอาคารสถานที่
7 งานประชาสัมพันธ์
8 งานทะเบียน
9 งานพัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
784.00
134,450.60
152,618.02
82,589.95
99,235.90
74,135.60
687,545.15
36,351.90
114,981.80
154,518.00
1,537,210.92

อัตราร้อยละ
0.05
8.75
9.93
5.37
6.46
4.82
44.73
2.36
7.48
10.05
100.00

รูปที่ 21 แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 22 ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จาแนกตามงานในฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

หมวดรายจ่าย
รองผู้อํานวยการฝ่าย
งานปกครอง นักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
- องค์การวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
24,873.73
30,915.08
7,949.00
86,132.70
12,876.00
115,296.30
12,482.35
290,525.16

อัตราร้อยละ
0.00
8.56
10.64
2.74
29.65
4.43
39.69
4.30
100.00

รูปที่ 22 แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ 2559
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตารางที่ 23 ตารางรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุจาแนกตามแผนกวิชา
ประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
แผนกวิชา
จานวนเงิน
อัตราร้อยละ
การบัญชี
133,455.20
5.38
เลขานุการ
67,376.05
2.71
การตลาด
148,539.35
5.99
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
367,858.62
14.82
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
55,845.60
2.25
เทคโนโลยีสารสนเทศ
40,265.00
1.62
การจัดการสํานักงาน
65,312.00
2.63
แฟชั่นและสิ่งทอ
183,163.50
7.38
อาหารและโภชนาการ
616,476.75
24.84
คหกรรมศาสตร์
264,358.60
10.65
วิจิตรศิลป์
182,326.82
7.35
ทักษะชีวิต
216,732.95
8.73
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
32,300.00
1.30
การออกแบบ
59,527.37
2.40
ศิลปกรรมเซรามิกส์
48,262.55
1.94
100.00
รวมทั้งสิ้น
2,481,800.36
รูปที่ 23 รายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 24 ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จาแนกตามฝ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
อัตราร้อยละ
1 ผู้อํานวยการ
0.00
2 ฝ่ายวิชาการ
571,991.92
11.20
แผนกวิชา
2,481,800.36
3 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1,537,210.92
30.11
4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
290,525.16
5.69
5 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
224,386.20
4.39
รวมทั้งสิ้น
5,105,914.56
51.39
ตารางที่ 24 แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 25 ตารางรายจ่ายจริงหมวดค่าสาธารณูปโภคประจําปีงบประมาณ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
หมวดรายจ่าย

ค่าน้ําประปา

เงิน
งบประมาณ

เงินรายได้
สถานศึกษา

เงินอุดหนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวนเงินรวม

อัตราร้อยละ

223,325.35

98,555.35

69,736.66

391,617.36

12.78

1,077,981.19

1,228,363.68

-

2,306,344.87

75.26

ค่าโทรศัพท์

5,326.35

12,263.48

-

17,589.83

0.57

ค่าไปรษณีย์
ค่า
อินเทอร์เน็ต

21,395.00

4,792.00

9,564.00

35,751.00

1.17

-

-

313,260.00

313,260.00

10.22

รวมทั้งสิ้น

1,328,027.89

1,343,974.51

392,560.66

3,064,563.06

100.00

ค่าไฟฟ้า

รูปที่ 25 แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 27 ตารางสรุปผลการดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนคน
รายเก่า รายใหม่
259
124
454
68
713
192

จานวนเงิน (บาท)
รายเก่า
รายใหม่
3,757,050
2,028,950
7,967,375
1,258,650
11,724,425
3,287,600

66

ตารางที่ 28 ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
ชื่อทุนการศึกษา
ที่
1 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
2 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย
3 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน์
4 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธินวธรรม
5 ทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
6 ทุนการศึกษากองทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
7 ทุนการศึกษาชมรมผู้ปกครอง-ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
8 ทุนการศึกษาสวัสดิการเงินประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนนักศึกษา
9 ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ กยศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
10 ทุนการศึกษาคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 ทุนการศึกษาอาจารย์อัญชนา เหมวงศ์กุล
12 ทุนการศึกษา บริษัท อัญชนาออดิท จํากัด
13 ทุนการศึกษาสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
14 ทุนการศึกษา บริษัท ไทยน้ําทิพย์
15 สํานักพิมพ์เอมพันธ์
16 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
17 ทุนการศึกษาร้านภัณฑ์เพ็ญ
18 ร้านรัตนภัณฑ์
19 ทุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ลําปาง

จานวนที่ได้รับ
จานวนเงิน หมายเหตุ
ทุน ทุนละ
1
22,000
22,000
1
1
1
1
4
34

8,000
14,000
8,000
12,000
3,000
3,000

8,000
14,000
8,000
12,000
12,000
102,000

12

3,000

36,000

5

3,000

15,000

7
2
2
5
2
1
1
1
1
5

3,000
5,000
5,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
4,000

21,000
10,000
10,000
15,000
6,000
2,000
2,000
2,000
3,000
20,000

67

รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 27 ตารางสรุปผลการดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

จานวนคน
รายเก่า รายใหม่
259
124
454
68
713
192

จานวนเงิน (บาท)
รายเก่า
รายใหม่
3,757,050
2,028,950
7,967,375
1,258,650
11,724,425
3,287,600

ตารางที่ 28 ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ลาดับ
ชื่อทุนการศึกษา
ที่
1 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
2 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย
3 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน์
4 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธินวธรรม
5 ทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
6 ทุนการศึกษากองทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด
7 ทุนการศึกษาชมรมผู้ปกครอง-ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
8 ทุนการศึกษาสวัสดิการเงินประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนนักศึกษา
9 ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ กยศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
10 ทุนการศึกษาคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 ทุนการศึกษาอาจารย์อัญชนา เหมวงศ์กุล
12 ทุนการศึกษา บริษัท อัญชนาออดิท จากัด
13 ทุนการศึกษาสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
14 ทุนการศึกษา บริษัท ไทยนาทิพย์
15 สานักพิมพ์เอมพันธ์
16 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
17 ทุนการศึกษาร้านภัณฑ์เพ็ญ
18 ร้านรัตนภัณฑ์
19 ทุนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

จานวนที่ได้รับ
จานวนเงิน หมายเหตุ
ทุน ทุนละ
1
22,000
22,000
1
1
1
1
4
34

8,000
14,000
8,000
12,000
3,000
3,000

8,000
14,000
8,000
12,000
12,000
102,000

12

3,000

36,000

5

3,000

15,000

7
2
2
5
2
1
1
1
1
5

3,000
5,000
5,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
4,000

21,000
10,000
10,000
15,000
6,000
2,000
2,000
2,000
3,000
20,000

ลาปาง
รวมทั้งสิ้น
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-

รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559

320,000

บทที่ 4
ผลงานดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ประจาปี 2559
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
โดยเชื่ อ มโยงความร่ ว มมื อ ระดั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ
สถานศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ โดยบู รณาการทั้ ง ด้ านวิช าการ การบริ ห ารจั ด การ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย
เป้าหมาย ให้กลมกลืนกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สัง คม และบุคลากรทุกระดับ โดยกาหนดเป้าหมาย
สาคัญ ดังนี้

1. การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แ บบบูรณาการจัดท าชิ้น งานโครงการ (PjBL: Project
Based Learning) ทาให้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย
มีความรู้ และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ(Mini English
Program : MEP) ทุ ก สาขาวิ ช า และยกระดั บ สาขาวิ ช าที่ จั ด การเรีย นการสอน
วิชาชีพเป็นภาษาอัง กฤษ(Mini English Program : MEP) ให้เป็นหลักสูตรที่สอน
อังกฤษทุกวิชา (English Program : EP)
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สร้างความเป็ นเลิศ (Excellent) ทุกสาขาวิช า
โดยพัฒนาจากจุดเด่นหรือจุดขาย (Selling Point) ของแต่ละสาขาวิชา
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
และยุทธศาสตร์จังหวัด
5. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยยกระดั บ เป็ น การจั ด
การสอนวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program : MEP) หรือ หลักสูตร
ที่สอนอั งกฤษทุ กวิชา (English Program : EP) และพัฒ นาหลัก สูตรปริญ ญาตรี
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการด้วยระบบ
ทวิ ภ าคี เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รับ ประสบการณ์ ต รงและ/หรือ มี รายได้ ระหว่า งเรี ย น
ทุกสาขาวิชา
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7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
9. ส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังให้รักและประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
10. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ
11. ส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพอนาคตแห่งประเทศไทย
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา
14. ส่งเสริมการวิจัยสร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
2. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ
ภาษาและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา English Program หรือ Mini English Program
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นาที่ดีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งระดับภาค
และระดับชาติ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะระดับภาคและระดับชาติ
4. ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีม
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
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มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยระบบทวิภาคี เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและ/หรือมีรายได้ระหว่างเรียนทุกสาขาวิชา
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบทวิภาคี
หรือการใช้หลักสูตรร่วมกัน
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งอื่น
4. ส่งเสริมการแนะแนวศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ
ภาษา และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
2. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการส่วนราชการ ชุมชน
และสังคม
3. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
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1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดทาชิ้นงาน โครงการ (PjBL : Project
Based Learning) ทาให้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย
มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรพัฒนาวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร
2. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ
ภาษาและวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นาที่ดีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งระดับภาค
และระดับชาติ
3. ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการประกอบ
อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
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1. ส่งเสริ มการจัด การเรี ยนรู้ แบบบู รณาการจั ด ท าชิ้ น งานโครงการ (PjBL : Project
Based Learning) ทาให้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย มี
ความรู้และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแผนกวิชา และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
4. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาดู งาน/นวัต กรรมวิจั ย ต่ างประเทศ หรื อ เผยแพร่น วั ตกรรม/วิจั ย เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
3. จัดทาความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาการด้านอาชีพ
ภาษาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งระดับภาค
และระดับชาติ
2. ส่งเสริมค่านิยมในการทางานเป็นทีม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทางานร่วมกับชุมชน
พันธกิจที่ 5 ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและฝึกอาชีพ ได้แก่
1.1 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
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1.2 ศูนย์ฝึกภาษา
1.3 ศูนย์การเรียน
1.4 ศูนย์วิชาชีพ
1.5 ศูนย์เทคโนโลยี
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้ผู้สนใจเรียนรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต”
มาตรการ
1. ส่งเสริมพัฒ นาทักษะด้านการบริหารงานทั้งระบบการจัดการเชิง กลยุทธ์ ด้านการ
บริหารงาน นาไปสู่แผนการดาเนินงานปรับปรุงองค์กร รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากร
2. ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมความร่วมมือทักษะทางภาษากับสถานศึกษาต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นา
มาตรการ
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1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ลดความซ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานภายใน พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ
2. ส่ งเสริม การใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล น าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหารจัดการบุคลากร การเงิน และพัสดุ
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดร่วมกัน โดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงาน
ไฟฟ้า

3. ผลการดาเนินงานและผลงานดีเด่นทีค่ วรยกย่อง
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนามาบูรณาการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย พบว่า ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม มีคุณาาพ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังจะเห็นได้จากาาพกิจกรรมและความสาเร็จต่างๆ ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาลาปาง จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
1.2 รางวัลระดับชาติ สาหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ผลการดาเนินงานการบริหาร
จัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านศูนย์กาลังคนอาชีวศึ กษาและ
การด าเนิ น งานตามนโยบายส่ งเสริม ความร่ว มมื อในการจัด อาชี วศึ กษาร่ว มกั บ สถานประกอบการ
ประจาปี 2558 ได้ ร้อยละ 100 ในระดับ ดีมาก
1.3 รางวั ลระดั บ ประเทศ รางวัล โล่ เกี ย รติ คุ ณ แก่ “โครงการต้ น แบบระดับ ประเทศ”
ประจาปี 2559 ชื่ อผลงาน โครงการแปลงขยะเป็ น บุ ญ ด้ วยศาสตร์ แ ละศิ ลป์ พ อเพี ยง ของชมรม
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง SMART วิท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาล าปาง โดยมี น ายวี ระ ทองทาบ เป็ น ครูผู้ ควบคุ ม
โครงการรางวัลนี้จัดโดยสาาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ บริเวณ
ลานวิคตอรี่พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมราูมิ กรุงเทพฯ
2. ประเภทผลงานของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ได้รับ
เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
2.1 รางวัล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 (ระดั บ ประเทศ) ประเาทครู -อาจารย์ การแข่ง ขั น
หมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 14 (V-GO XIV) ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายคติ ปรีชา จัดโดย สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง ประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
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2.2 รางวั ล คุ ณ ธรรมเข็ ม ทอง (รางวั ล ระดั บ ชาติ ) ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ได้ แ ก่ นางวรรณาา
ไกรวัลอาารณ์ ได้รับจาก พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
16 มกราคม 2559
2.3 รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” (รางวัลระดับชาติ) ประจาปีการศึกษา 2558 ได้แก่
(1) นางณัฐการญจน์
ถาวรรัตน์
(2) นางนิตยา
หลวงจันทร์
(3) นางสาวพรรณี
เชื้อคาลือ
(4) นายพินิจ
นครพันธุ์
(5) นางมายูร
สีบุญเรือง
(6) นายสุธีร์
ฟูเต็มวงศ์
(7) นางอัญชนา
เหมวงศ์กุล
(8) นางสาวอัญชุลี
ทวีบุญ
(9) นายอุดมฤทธิ์
มูลฟู
2.4 รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจาปี 2558 ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
“ครูผู้สอนดีเด่น” ได้แก่
(1) นางวรรณาา
ไกวัลอาารณ์
(2) นายวีระ
ทองทาบวงศ์
2.5 รางวัลระดับชาติ รางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2557 โดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 มีดังนี้
(1) นายวีระ ทองทาบวงศ์ สาขา เศรษฐกิจพอเพียง ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลาปาง
(2) นางวรรณาา ไกวัลอาารณ์ สาขา คุณธรรมจริยธรรม ของอาชีวศึกษาจังหวัด
ลาปาง
2.6 รางวัลระดับาาคเหนือ สื่อ ICT เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2559 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาาาคเหนือ รายละเอียดดังนี้
(1) รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการเรียนรู้เรื่อง าาษีธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ผู้ได้รับ

รางวัล คือ นางอัญชนา เหมวงศ์กุล
(2) รางวั ล ระดั บ เหรีย ญเงิน สื่ อ การเรีย นรู้ ว รรณกรรมพื้ น บ้ า นโดยใช้ โครงงาน
เป็นพื้นฐานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Learning Falk Literature media with Project
bases Learning integration Sufficiency economy philosophy) ผู้ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล คื อ
นายวีระ ทองทาบวงศ์
(3) รางวัลระดับเหรียญเงิน สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Law)
ผู้ได้รับรางวัลคือ น.ส.ปรียา ปันธิยะ
(4) รางวัลระดับเหรียญทองแดง การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยระบบ
E-Learning ด้วย Moodle ผู้ได้รับรางวัล คือ นางวรรณาา ไกวัลอาารณ์
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2.7 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคาขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี
ประเาทรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป อายุ 23 ปี ขึ้นไป จัดโดย สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้ได้รับรางวัล นายวีระ ทองทาบวงศ์
3. ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ได้รับเกียรติบัตร ประกาศ
เกียรติคุณ ดังนี้
3.1 รางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ชื่อทักษะ
1 การใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี

ผู้เข้าแข่งขัน
น.ส.ดาริน ยะทุ่งตัน
น.ส.เมวิกา สมศรี
น.ส.ชฎาพร หน้าผ่อง
น.ส.ธนิสรา การรักษ์
น.ส.อัจฉราารณ์ สุขแจ่ม
น.ส.มัสยา ชุ่มอินจักร

2
3
4
5
ลาดับ
6

โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี
พิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์
การเขียนแผนธุรกิจ
ชื่อทักษะ
The Marketing
Challenge

น.ส.อัจฉราารณ์ สุขแจ่ม
น.ส.มัสยา ชุ่มอินจักร
น.ส.ธัญญา กองจันทร์เพ็ชร
นายาูวนัย คาใจงาม
นายชูตระกูล บุญมาวงค์
น.ส.รสริน วงศ์ชื่นใจ
น.ส.เดือนเต็มดวง กิติคา
ผู้เข้าแข่งขัน
น.ส.พรรณวิาา ต๊ะน้อย
น.ส.อมรรัตน์ บุญเลิศ
นายอโนชา มานันชัย
น.ส.ไอริน เชื้อพรรณงาม
น.ส.กัญญาณัฐ เกตุแก้ว

ระดับรางวัล
ชนะเลิศ
ระดับรางวัล
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ระดับเหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ระดับ
เหรียญทองแดง
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับรางวัล
ชนะเลิศ

ครูผู้ควบคุม
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นางอ้อยใจ แดงอินทร์

นางวรรณา เทพฉิม
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
น.ส.อานีสรา โศานศุกร์
นางกัลยา ผลศิริ
ครูผู้ควบคุม
นายาักดี ศรีอรุณ
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7

การขายสินค้าออนไลน์ น.ส.อรกัญญา วงศ์รักไทย
น.ส.อชิรญา สมเสียง
8 การออกแบบ
น.ส.ปุญชรัศน์ ดวงตา
Web Page
น.ส.อารยา พันธุ์ดี
9 การประกวด 3D
นายธเนศ อินต๊ะยศ
Animation
น.ส.ปาริญา วงศ์ชัชวาล
น.ส.นันทิชา ตลับไม้
น.ส.กัลญาณี ริมสุข
น.ส.อรญา สายทรัพย์
10 การประกอบอาหารไทย นายศตพล ม่วงจินดา
เป็นชุด
น.ส.เกสร ฟั่นอุต
นายสุรเดช อุตส่าห์
นายกรชัย กุนชู
นายเพชร รัตนชัย
น.ส.ผกามาศ รบสุดใจ
น.ส.ศิรินันท์ ไชยโย
น.ส.สุมิตรา ตันกลาง
น.ส.นาลี ยะวัง
11 การประกวดอาหารชุด นายปฏิาาณ อิ่นแก้วเครือ
แบบตะวันตก
นายศิรายุทธ เทศรุ่งเรือง
น.ส.สุรีวัลย์ ขุนเกศา
น.ส.มุนิน ศิริมาศ
นายกิติพันธ์ หมูแสนทอง
น.ส.กฤตพร วิตรฐาน
นายกาพล แซ่ซิ
นายคเชนทร์ ศรีนวล
นายนพรัช บุญศิลป์
12 การประยุกต์ดอกไม้
นายธีรพงษ์ สายเทพ
ในท้องถิ่น
นายอิทธิพล แสนแก้ว
น.ส.ทิพาาพร วงค์กาบิน
น.ส.วราพร คามาออน
ลาดับ
ชื่อทักษะ
ผู้เข้าแข่งขัน
นายฐิติกานต์ สุนายน
นายอาิสิทธิ์ นนทวงษ์
น.ส.กิ่งเพ็ชร คงเวช
น.ส.ปอรวัน จี๋เอ้ย

ชนะเลิศ
นางชญานันท์ ธิราช
ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
นายประยุทธ าาคบุญ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายพีรพงษ์ วงศ์วิชัย

ชนะเลิศ

นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ

ชนะเลิศ

น.ส.ขนิษฐา อุทัศน์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

น.ส.ขนิษฐา อุทัศน์

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

น.ส.ขนิษฐา อุทัศน์

ชนะเลิศ

น.ส.ฉันทนา หอมขจร

ระดับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ครูผู้ควบคุม
น.ส.ฉันทนา หอมขจร
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13

14

15

16

ประยุกต์ดอกไม้
แบบไทย

นายอัษฎาวุธ ใจอาวุธ
น.ส.วิไลพร คาป่อง
น.ส.ยุาารัตน์ ยะเปียงปลูก
นายทวีศักดิ์ โลแสง
น.ส.กฤษติยาารณ์ แสวงดี
น.ส.นิาาพร ดวงดี
การออกแบบและตัดเย็บ น.ส.สร้อย ผาด่าน
ชุดนอนวัยรุ่นหญิง
น.ส.ฐิติมา สง่าผากุล
อายุ 15-20 ปี
น.ส.วาสนา แซ่โย่ง
น.ส.นารี แซ่โย่ง
น.ส.สุชานันท์ แซ่เห้อ
น.ส.ธัญญาวดี กุลงามสวัสดิ์
น.ส.ปาริชาติ แซ่โซ้ง
น.ส.อจิราาส์ วิสุทธิกุลชัย
น.ส.กุลชา แซ่มา
การออกแบบและ
น.ส.สุวนันท์ ครรลองหรรษา
ตัดเย็บชุดทางานสตรี น.ส.นาัสสร แซ่ส่ง
อายุ 25-35 ปี
น.ส.กรวิาา หาญเรืองกิจ
น.ส.ทัดดาว แซ่ลี
น.ส.กรนันท์ รักษ์ยั่งยืนกุล
นายาานุวัฒน์ อุดมสาาพพรชัย
นายจักรวาล แซ่ว้าง
น.ส.กมลวรรณ แซ่เห่อ
น.ส.ไพลิน แซ่วะ
งานออกแบบ 3D
นายณัฐวัฒน์ ดวงใจ
Animation ช้างไทย นายรามนรินทร์ ชัยชนะ
นายาัทรชา ศรีบุตร
นายณัฐธวัลย์ ขันดา
น.ส.สายใจ ศรีเพทธารง
น.ส.ไพลิน ปิ่นวิถี

ลาดับ
ชื่อทักษะ
17 จิตรกรรมสีน้าหุ่นนิ่ง

ผู้เข้าแข่งขัน
น.ส.เอื้อการย์ สุทธวงค์
น.ส.ธนาศิลป์ จิตตานา

ชนะเลิศ

น.ส.จงกล นันทพล

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

น.ส.จงกล นันทพล

ชนะเลิศ

นางพัชรินทร์ มีทรัพย์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นางพัชรินทร์ มีทรัพย์

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นางพัชรินทร์ มีทรัพย์

ชนะเลิศ

นางพัชรา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นางพัชรา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นางพัชรา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

ชนะเลิศ

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

ระดับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ

ครูผู้ควบคุม
นายเอกพล ไชยพรหม

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

นายเอกพล ไชยพรหม
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18

การวาดาาพคนเหมือน นายธัญกร เจริญสุข
นายาานุพันธ์ ธรรมไชย
นายณัฐนันท์ สารบูรณ์

19

20

21
22
23
24
25
26

การออกแบบตกแต่ง
าายใน “ห้องพักผ่อน
Family Room”

นางสาวสโรชา หลีกเลี่ยง
น.ส.อาธิตญา จันทรินทร์
น.ส.ณิชากร เขม้นกสิกร
น.ส.สรวงสุดา เชียงป้อง

การออกแบบต้นฉบับ น.ส.อารยา ยารังสี
ปกหนังสือ เรื่อง
น.ส.มินตรา สุวรรณเทศ
นิยมหลัก 12 ประการ น.ส.บุตรสรินทร์ ชนะสินธ์
น.ส.ยุวธิดา รูปงาม
น.ส.รุ่งนาา สุวรรณสุระ
น.ส.ชลิดา เครือวงค์
การประกวดร้องเพลง นายคงคเณศ สิงหนรดี
ไทย
การประกวดร้องเพลง น.ส.จุฑามาศ เทียนทอง
ไทยลูกทุ่งหญิง
การประกวดร้องเพลง นายประกาศิต แก้วสุติน
ไทยสากล (สตริง) ชาย
การประกวดร้องเพลง น.ส.กนกลดา ใจตาบุตร
ไทยสากล (สตริง) หญิง
การประกวดสุนทรพจน์ น.ส.เบญจสวรรค์ นพคุณ
าาษาอังกฤษ
การประกวดสุนทรพจน์ น.ส.นันทาวดี ปัตถาวี
าาษาจีนกลาง

ลาดับ
ชื่อทักษะ
ผู้เข้าแข่งขัน
27 การประกวดสุนทรพจน์ น.ส.นครินทร์ ไทยบัณฑิตย์
าาษาไทย
28 การประกวดรักการอ่าน น.ส.จุฬาลักษณ์ ศรีไชยา

อันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

นายวิญญู คงฉิม
นายวิญญู คงฉิม
นายวิญญู คงฉิม
น.ส.เกษวรางค์
พานประเสริฐ
น.ส.เกษวรางค์
พานประเสริฐ
น.ส.เกษวรางค์
พานประเสริฐ
นายกฤษณะ เฉลิมชัย
นายกฤษณะ เฉลิมชัย
นายกฤษณะ เฉลิมชัย
น.ส.อาาัสรา พลละคร
นางมณีนุช แสนขันติ
น.ส.อาาัสรา พลละคร
นางมณีนุช แสนขันติ
น.ส.อาาัสรา พลละคร
นางมณีนุช แสนขันติ
น.ส.อาาัสรา พลละคร
นางมณีนุช แสนขันติ
น.ส.พรรณี เชื้อคาลือ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์

ระดับรางวัล
ชนะเลิศ

ครูผู้ควบคุม
นางรจนา เฉลิมชัย

รองชนะเลิศ

นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วงั
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29
30
31
32
33

าาษาไทย
การประกวดการพูด
สาธิตเป็นาาษาอังกฤษ
การประกวดดนตรีไทย
ประเาทเดี่ยว (จะเช้)
การประกวดดนตรีไทย
ประเาทเดี่ยว (ขิม)
การประกวดมารยาท
ไทย
การประกวดเล่านิทาน
พื้นบ้าน

น.ส.ณัฐริกา ยาสิทธิ์

อันดับ 1
ชนะเลิศ

นางทิพย์าิญญา ผลิตใบ

น.ส.สิริณดา จันทร์โรจน์

ชนะเลิศ

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

น.ส.อาิษฎา เทพสืบ

ชนะเลิศ

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

น.ส.สุาาดา เทพฟั่น
นายเกียรติ ปิงแก้ว
น.ส.ประาัสสร กาวิต

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ

นางรจนา เฉลิมชัย
นายวีระ ดวงประาา

3.2 รางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ชื่อสิ่งประดิษฐ์
1 อุปกรณ์ช่วยจัดกลีบผ้า
2

สมุนไพรปรับอากาศ

3

ดินไทยตะไคร้หอม

4
5

หมอนพยุงครรา์
Pregnancy Pillow
หมอนสปาสมุนไพร

6

การแปรรูปผักเชียงดาม้วน

7

การประดิษฐ์าาพนูนสูง
จากกระดาษเหลือใช้
8 พวงกุญแจหัตถกรรม
ของที่ระลึก “ก๋าไก่”
ลาดับ
ชื่อสิ่งประดิษฐ์
9 ศิลปะสร้างสรรค์จาก
สีน้ามัน
(Art From Oil Color)

ระดับรางวัล
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน
รองชนะเลิศ น.ส.ขวัญกมล เทพพรมวงศ์
อันดับ 2 น.ส.โยษิตา มูลอิ่น
ชนะเลิศ น.ส.กัญญาาัค นันทะสาร
น.ส.กัญญารัตน์ ใจยาว
รองชนะเลิศ น.ส.ปาณิสรา โนจา
อันดับ 1 น.ส.พรพิราบ อินต๊ะหล้า
รองชนะเลิศ น.ส.สินีนาฎ ยะโส
อันดับ 2 น.ส.ธัญญาาัค ด้วยคาฟู
รองชนะเลิศ น.ส.รัตติยากร สุาาอินทร์
อันดับ 2 น.ส.ชมพูนุช อินบุญส่ง
รองชนะเลิศ น.ส.พัทธดา ต๊ะวงศ์ษา
อันดับ 1 นายนพพล วงศ์คาปวน
ชนะเลิศ น.ส.สุทธินันท์ อินลา
น.ส.าัทรสุดา นิลประาา
รองชนะเลิศ น.ส.วิลัสนา ประเสริฐ
อันดับ 1 น.ส.ทิพย์ธิดา อินจันทร์
ระดับรางวัล
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน
รองชนะเลิศ นายณัฐนนท์ สารบูรณ์
อันดับ 2 นายมานพ ติ๊บแก้ว

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
น.ส.จารุพร วางมือ
น.ส.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง
นางกัลยา ผลศิริ
น.ส.จามจุรี จินะการ
น.ส.ณฐนันท์
พิริยะธนาธรรม
น.ส.อัญชุลี ทวีบุญ
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ
น.ส.จิราารณ์ ตุ้ยบุญมา
นายคธาวุธ เครือวิยะ
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
นายปรานต์ มีมานะ
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3.3 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ าาค 5 ครั้งที่ 32 กีฬาหมากล้อม เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยนายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานอานวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ าาค 5 ครั้งที่ 32 มีรายละเอียด
ดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง บุคคลหญิง ได้แก่
- น.ส.ศุาิสรา จรัสเรืองแสง
(2) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คู่ผสม ได้แก่
- นายปองาพ สันเพชรเวสสกุล
- น.ส.ศุาิสรา จรัสเรืองแสง
(3) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คู่หญิง ได้แก่
- น.ส.สิริรัตน์ แก้วธรรม
- น.ส.ศิรินาา ฟั่นสาย
(4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงินบุคคลชาย ได้แก่
- นายปองาพ สันเพชรเวสสกุล
(5) รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ทีมหญิง ได้แก่
- น.ส.ศุาิสรา จรัสเรืองแสง
- น.ส.สิริรัตน์ แก้วธรรม
- ส.ส.ศิรินาา ฟั่นสาย
(6) รางวัลรองฃนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ทีมผสม
- น.ส.ศิรินาา ฟั่นสาย
- นายณัฐวุฒิ สิทธิวัง
- นายกฤษณะ ตุ้ยวงศ์
(7) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ทีมชาย ได้แก่
- นายปองาพ สันเพชรเวสสกุล
3.4 รางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับาาค าาคเหนือ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ลาดับ
ชื่อทักษะ
1 การใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี
2 การขายสินค้า
ออนไลน์

ผู้เข้าแข่งขัน
น.ส.ดาริน ยะทุ่งตัน
น.ส.เมวิกา สมศรี
น.ส.อรกัญญา วงศ์รักไทย
น.ส.อชิรญา สมเสียง

ลาดับ
ชื่อทักษะ
3 ประยุกต์ดอกไม้
แบบไทย

ผู้เข้าแข่งขัน
นายอัษฎาวุธ ใจอาวุธ
น.ส.วิไลพร คาป่อง
น.ส.ยุาารัตน์ ยะเปียงปลูก

ระดับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทองแดง
ระดับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ผู้ควบคุม
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นางชญานันท์ ธิราช
ผู้ควบคุม
น.ส.จงกล นันทพล
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4

5
6
7
8
9
10

การออกแบบและ
ตัดเย็บชุดทางาน
สตรี อายุ 25-35
ปี
งานออกแบบ 3D
Animation ช้างไทย
จิตรกรรมสีน้าหุ่นนิ่ง

น.ส.สุวนันท์ ครรลองหรรษา
น.ส.นาัสสร แซ่ส่ง
น.ส.กรวิาา หาญเรืองกิจ
นายณัฐวัฒน์ ดวงใจ
นายรามนรินทร์ ชัยชนะ
น.ส.วรรณษา าู่สิงห์
น.ส.เอื้อการย์ สุทธวงศ์
น.ส.กนกลดา ใจตาบุตร

การประกวด
ร้องเพลงไทยสากล
(สตริง) หญิง
การประกวด
น.ส.ณัฐริกา ยาสิทธิ์
การพูดสาธิต
เป็นาาษาอังกฤษ
การประกวด
น.ส.สิรณ
ิ ดา จันทร์โรจน์
ดนตรีไทย ประเาท
เดี่ยว (จะเข้)
การประกวด
น.ส.อาิษฎา เทพสืบ
ดนตรีไทย ประเาท
เดี่ยว (ขิม)

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นางพัชรา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

ชนะเลิศ

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

ชนะเลิศ

นายเอกพล ไชยพรหม

ชนะเลิศ

น.ส.อาัสรา พลละคร

ชนะเลิศ

นางทิพย์าิญญา ผลิดใบ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นายกฤษณะ เฉลิมชัย

3.5 รางวัล ระดับ เหรีย ญทอง เงิน และทองแดง การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ค นรุ่น ใหม่
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับาาค าาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์
1 อุปกรณ์ช่วยจัด
กลีบผ้า
2 พวงกุญแจหัตถกรรม
ของที่ระลึก “ก๋าไก่”

ผู้เข้าแข่งขัน
น.ส.ขวัญกมล เทพพรมวงศ์
น.ส.โยษิตา มูลอิ่น
น.ส.วิลัสนา ประเสริฐ
น.ส.ทิพย์ธิดา อินทร์จันทร์

ระดับรางวัล
ชนะเลิศ

ผู้ควบคุม
น.ส.จารุพร วางมือ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นายคธาวุธ เครือวิยะ

3.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการาายใต้การนิเ ทศ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ผู้ได้รับรางวัล คือ
นายชูตระกูล บุญมาวงค์ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
3.7 รางวั ล ระดั บ ชาติ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐานระดั บ ชาติ
(จ.นครสวรรค์) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 1-5 กุมาาพันธ์ 2559 รายละเอียด ดังนี้
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ลาดับ
ชื่อรางวัล
1 งานออกแบบ 3D
Animation
“ช้างไทย”
2 การประกวด
ร้องเพลงไทยสากล
(สตริง) หญิง

ผู้เข้าแข่งขัน
นายณัฐวัฒน์ ดวงใจ
นายรามนรินทร์ ชัยชนะ

ระดับรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ผู้ควบคุม
นายกฤษณะ เฉลิมชัย

น.ส.กนกลดา ใจตาบุตร

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

น.ส.อากัสรา พลละคร
นางมณีนุช แสนขันติ

3.8 ประเาทรางวัลระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
ผู้ได้รับรางวัลคือ น.ส.ผาณิตาา แซ่เฮ้อ จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมาาพันธ์
2559 โดยมี นางพัชรินทร์ มีทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
3.9 รางวัลระดับาาคเหนือ ประเาทลู่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) รางวัลเหรียญทอง ประเาทวิ่ง 800 เมตรหญิงผู้ได้รับรางวัล น.ส.เฌอแตม แซ่
อึ่ง ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายศีลธรรม ชัยมงคล
(2) รางวัลเหรียญทอง ประเาทวิ่ง 200 เมตรหญิง ผู้ได้รับรางวัล น.ส.วิจิตรตรา
เขินแก้ว ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายศีลธรรม ชัยมงคล
(3) รางวัลเหรียญทองประเาทวิ่งผลัด 4X100 เมตรหญิง ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
นายศีลธรรม ชัยมงคล ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
- น.ส.สุาัทรา
บุญเป็ง
- น.ส.ศิยามล
ไชยวงค์
- น.ส.ณัฐกร
จันทร์ต๊ะวงค์
- น.ส.มุทิตา
ณ ลาพูน
3.10 รางวัลระดับชาติ รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2558
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล คือ น.ส.ธัญสุดา สระทองแพ
3.11 รางวัลระดับจังหวัด การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เชิญชวนให้รักการอ่าน และ
การประกวดนั ก อ่ า นาาคฤดู ร้ อ น จั ด โดยมู ล นิ ธิโยนก ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด ล าปาง
มหาวิทยาลัยราชาัฎลาปาง สานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยจังหวัด
ล าปาง และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การอ่ านจั ง หวั ด ล าปาง ณ หอประชุ ม วรกั ญ ญาวลั ย โรงเรีย น
ลาปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เชิญชวนให้รักอ่าน ประเาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ได้รับ น.ส.นารี เชื่อมสกุล ครูผู้ควบคุม นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง
(2) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การประกวดการกล่ า วสุ น ทรพจน์ เชิ ญ ชวน
ให้ รั ก การอ่ า น ประเาทมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู้ ไ ด้ รั บ น.ส.พรศิ ริ สุ ว รรณ ครู ผู้ ค วบคุ ม
นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดยอดนักอ่านาาคฤดูร้อน ประเาท
มัธยมศึกษา ผู้ได้รับ น.ส.เอมิกา หมื่นอ้าย ครูผู้ควบคุม นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง
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3.12 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากโครงการประกวดวงดนตรีระดับเยาวชนปีที่ 10
JAMPHA MUSIC CONTEST เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่
(1) นายธนากร ปานะโปย
(2) นายวรพล ไชยวงศ์
3.13 รางวัลระดับ จังหวัด ทัก ษะออกแบบเว็บ เพจ จัด โดยมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาลาปาง ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2559” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ การออกแบบเว็บเพจ ในหัวข้อ “วิทย์ก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า”
ระดับ ปวช./ปวส. ผู้ได้รับรางวัล นายชาญณรงค์ โปธา และ น.ส.วรัญญา อินประเสริฐ ครูผู้ควบคุม
การฝึกซ้อม นางชญานันท์ ธิราช
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบเว็บเพจ ในหัวข้อ “วิทย์ก้าวไกล
ไอทีก้าวหน้า” ระดับ ปวช./ปวส. ผู้ได้รับรางวัล น.ส.ยุาาพร ไชยวุฒิ และ น.ส.วีรยา คณากุลอนันต์
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นางชญานันท์ ธิราช
3.14 รางวัลระดับจังหวัด รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การประกวดหนุ่ม สาว
อาชี ว ะ ต้ น แบบ LP. VEC. Idols. 2016 ในงาน เปิ ด โลกฝี มื อ ชน คนพั น ธุ์ R 59 อาชี ว ะร่ ว มใจ
สร้างอาชีพไทย ให้ยั่งยืน “ปลุกยักษ์ให้ตื่น” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาปาง จัดโดยอาชีวศึกษา
จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังนี้
(1) น.ส.มณฑิตา
แก้วใจบุญ
(2) นายบัณฑิต
บัวบาน
3.15 รางวัลระดับชาติ ในงานอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้ ง ที่ 11 ประจาปีการศึกษา
2559 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 2559 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศวิ่ง ผลัด 4X400 เมตร สถิ ติ 4.27.68 นาที ผู้ไ ด้รับรางวัล
น.ส.เฌอแตม แซ่อื่ง ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายศีลธรรม ชัยมงคล และนายไตรสิทธิ์ สิงหาิวัฒน์
(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาหมากล้อม ประเาทคู่ผสม ผู้ได้รับรางวัล
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สุยะ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายคติ ปรีชา
3.16 รางวัลระดับจังหวัด ชื่อรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลาปาง” ประจาปี
2559 ชื่อผู้ได้ รับ รางวัล น.ส.ฤทั ยชนก มูลพุ่ มสาย เนื่องในงานวัน เยาวชนแห่ง ชาติ ระดับ จังหวัด
ลาปาง ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
3.17 รางวัลระดับ จังหวัด รางวัล ชนะเลิศ การประกวดดนตรี สากล ในงานเด็ กและ
เยาวชนจังหวัดลาปาง ประจาปี 2559 เมื่อวัน จันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ลานรถม้า ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาปาง ผู้ได้รับรางวัล “วงดนตรี Different” สมาชิกในวงประกอบด้วย
(1) นายธนากร
ปานะโปย
(2) นายวรพล
ไชยวงศ์
3.18 รางวัลระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ การประกวดคาขวัญกรมป่าไม้ครบรอบ 120
ปี ประเาทรางวัล ระดับ นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 22 ปี จัดโดย สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลาปาง) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้ได้รับรางวัล
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(1) น.ส.ชิดชนก
(2) น.ส.จตุพร

หล้าปาวงศ์
มัดตลัด

ภาคผนวก
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การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 กีฬาหมากล้อม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
โดยนายปวิณ ชานิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานอานวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32
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ประเภทรางวัล ระดับประเทศ
ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทครู – อาจารย์การแข่งงขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 14 (V-GO XIV)
ผูท้ ี่ได้รับรางวัล นายคติ ปรีชา
ผูจ้ ัด สํานักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรบุรี
เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
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รางวัลระดับชาติ
ชื่อรางวัล รางวัลคุณธรรมเข็มทอง
ผูท้ ี่ได้รับ นางวรรณภา ไกรวัลอาภรณ์
ได้รับเมื่อ 16 มกราคม 2559
รับจาก พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
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รางวัลระดับชาติ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ (จ.นครสวรรค์)
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559
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ประเภทรางวัลระดับชาติ
ชื่อรางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
ผูท้ ี่ได้รับคือ นางสาวผาณิตภา แซ่เฮ้อ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีครูพัชรินทร์ มีทรัพย์ เป็นผูค้ วบคุมการฝึกซ้อม
หน่วยงานที่จัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชาติ
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รางวัลระดับชาติ
ชื่อรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2557
ผูท้ ี่ได้รับรางวัล 1. นายวีระ ทองทาบวงศ์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
2. นางวรรณภา ไกรวัลอาภรณ์ สาขาคุณธรรมจริยธรรม ของอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง
ได้รับเมื่อ 7 มีนาคม 2559
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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รางวัล ระดับชาติ
ชื่อรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2558
ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวธัญสุดา สระทองแพ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
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รางวัลระดับจังหวัด
ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การประกวดวงดนตรีระดับเยาวชนปีที่ 10 JAMPHA MUSIC CONTEST”
เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559
ผู้ที่ได้รับรางวัล 1. นายธนากร ปานะโปย
2. นายวรพล
ไชยวงศ์ และนักศึกษาจากสถาบันอื่น
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รางวัลระดับจังหวัด
ชื่อรางวัลชนะเลิศ การออกแบบเว็บเพจ ในหัวข้อ “วิทย์ก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า” ระดับ ปวช./ปวส.
ผู้ที่ได้รับคือ นายชาญณรงค์ โปทา และนางสาววรัญญา อินประเสริฐ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ที่ได้รับคือ นางสาวยุภาพร ไชยวุฒิ และ นางสาววีรยา คณากุลอนันต์
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นางชญานันทน์ ธิราช
ได้รับเมื่อ 17 สิงหาคม 2559
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559”
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รางวัล ระดับชาติ
ชื่อรางวัล ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4x400 เมตร สถิติ 4.27.68 นาที
ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวเฌอแตม แซ่อึ่ง
ชื่อรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม
ผู้ที่ได้รับรางวัล นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สุยะ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ควบคุม นายคติ ปรีชา , นายศีลธรรม ชัยมงคล และ นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
ในงานอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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รางวัลระดับ ประเทศ
ชื่อรางวัล โล่เกียรติคุณแก่ “โครงการต้นแบบระดับประเทศ” ประจําปี 2559
ชื่อผลงาน โครงการแปลงขยะเป็นบุญด้วยศาสตร์และศิลป์พอเพียง
ของชมรมเศรษฐกิจพอเพียง SMART วิทยาอาชีวศึกษาลําปาง
ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวจตุพร มัดตลัด และนางสาวสิรวิ ิมล เจือจาน
ตัวแทนชมรม นักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
ครูผู้ควบคุม นายวีระ ทองทาบวงศ์
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
ณ บริเวณลานวิคตอรี่พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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รางวัลระดับ จังหวัด
ชื่อรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลาปาง” ประจาปี 2559
ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวฤทัยชนก มูลพุ่มสาย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
ครูที่ปรึกษา นางวรรณภา ไกวัลอาภรณ์
เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติระดับจังหวัดลาปาง ประจาปี 2559
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รางวัลระดับจังหวัด
ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวดคําขวัญ กรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี
ประเภทรางวัล ระดับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 22 ปี
ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวชิดชนก หล้าปาวงศ์ และนางสาวจตุพร มัดตลัด
รางวัล ระดับชนะเลิศ การประกวดคําขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี
ประเภทรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป อายุ 23 ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับรางวัล ครูวีระ ทองทาบวงศ์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
จัดโดย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง)
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ภาพประกอบ
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
- สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สตูดิโอ Mju Chanel มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
- สาขาการบัญชี ศึกษาดูงานบริษัทผึ้งน้อย จ.เชียงใหม่
- สาขาคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานทีโ่ รงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ จ.เชียงใหม่
- สาขาออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิก ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ TCDC จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการ และอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2559
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

119

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่

120

121

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลผู้เรียน
ประจําปีการศึกษา 2559

122

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

123

ภาพโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การฝึกอบรมอาชีพ วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า
- การฝึกอบรมอาชีพ วิชางานประดิษฐ์เพื่อการค้า

124

บรรณานุกรม
http://www.lampangvc.ac.th
http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=84

125

งานแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
เบอร์โทรศัพท์ 054-228024 ต่อ 1914
เบอร์โทรสาร 054-223058
Web Site : http://www.lampangvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

หมายเหตุ

ได้รับ

ที่ใช้

1 โครงการภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

12,000.00

11,999.67

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

2 โครงการอุ่นไอรัก สู่ผู้สูงอายุ

6,000.00

6,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

3 โครงการแข่งทักษะฝีมือแรงงานภาคเหนือ

6,000.00

-

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

4 โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

2,500.00

-

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

5 โครงการส่งเสริมความรูส้ ู่เทคนิคด้านแฟชั่น

1,500.00

-

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

6 โครงการปลูกจิตสานึกรักศิลปวัฒนธรรม

2,000.00

-

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

7 โครงการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าจาหน่าย

3,000.00

-

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

15,600.00

-

70,000.00

69,977.94

ฝ่ายวิชาการ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ไม่ได้ดาเนินการ

อาหารอาเซียน อบรมให้ความรูแ้ ก่นักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
9 โครงการนิทรรศการศิลปกรรม อาชีวศึกษา 59
"แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน ครัง้ ที่ 26"

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.มีผลงานนักศึกษาไม่น้อยกว่า 150 ชิ้นงาน

1.มีผลงานนักศึกษาไม่น้อยกว่า 150 ชิ้นงาน

2.มีผู้เข้าชมและเรียนอาชีพรวมไม่น้อยกว่า

2.มีผู้เข้าชมและเรียนอาชีพรวมไม่น้อยกว่า

1,200 คน

1,200 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีทกั ษะการจัดนิทรรศการการสาธิตและ นักศึกษามีทกั ษะการจัดนิทรรศการการสาธิตและ
การสอนอาชีพ
สาขาวิชางานศิลปกรรมเซรามิก

การสอนอาชีพ

ต.ค.58-ก.ย.59 17 ธ.ค. 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

10 โครงการพัฒนาห้องเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

6,000.00

-

ต.ค.58-ก.ย.59

9,000.00

8,825.00

ต.ค.58-ก.ย.59

13,500.00

13,500.00

ต.ค.58-ก.ย.59 5 เม.ย. 59

40,000.00

-

10,000.00

14,998.50

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ

เซรามิก (เปลี่ยนประตูหอ้ งเตาเผา 6 บาน)
สาขาวิชางานวิจิตรศิลป์
11 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
12 โครงการบารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

เครือ่ งคอมพิวเตอร์หอ้ งปฏิบตั ิการ 741

มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประจาห้องปฏิบตั ิการที่มี

มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประจาห้องปฏิบตั ิการที่มี

(ลงโปรแกรม 27 เครือ่ ง ๆ ละ 500.-)

โปรแกรมสมบูรณ์พร้อมให้นักศึกษาใช้ในการเรียน โปรแกรมสมบูรณ์พร้อมให้นักศึกษาใช้ในการเรียน
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ จานวน 27 เครือ่ ง

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ จานวน 27 เครือ่ ง

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ใช้ นักเรียน นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้ใช้
ห้องปฏิบตั ิการ 741 ในการพัฒนาความรูต้ าม

ห้องปฏิบตั ิการ 741 ในการพัฒนาความรูต้ าม

หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึน้

หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึน้

ประเภทวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี
13 โครงการแข่งขันบัญชีกับคอมพิวเตอร์และ

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
14 โครงการรวมพลคนบัญชี ครัง้ ที่ 7

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

1.นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

จานวน 558 คน

จานวน 558 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ

1.เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ

1 ธ.ค. 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

10,000.00

10,000.00

-

-

6,000.00

6,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 2 ก.ค. 59

6,000.00

6,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 พ.ค.-ก.ย.59

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
คอมพิวเตอร์อบรมให้ความรูแ้ ก่นักศึกษา

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน 148 คน

จานวน 148 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน 148 คน มีความรู้ ทักษะการใช้งาน

จานวน 148 คน มีความรู้ ทักษะการใช้งาน

โปรแกรมต่าง ๆ และนามาใช้พฒ
ั นาการเรียนใน

โปรแกรมต่าง ๆ และนามาใช้พฒ
ั นาการเรียนใน

วิชาชีพของตนเองให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร

วิชาชีพของตนเองให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร

16 โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ Android ขัน้ สูง

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการออกแบบ
Line Sticker บน Line Creator Market

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน 40 คน

จานวน 40 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน 40 คน มีความรู้ ทักษะการใช้งาน

จานวน 40 คน มีความรู้ ทักษะการใช้งาน

โปรแกรมที่นามาพัฒนาแอพลิเคชั่นบน

โปรแกรมที่นามาพัฒนาแอพลิเคชั่นบน

ระบบปฏิบตั ิการ Android ขัน้ สูง

ระบบปฏิบตั ิการ Android ขัน้ สูง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน 40 คน

จานวน 40 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ต.ค.58-ก.ย.59 8 มิ.ย. 59

ไม่ได้ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน 40 คน มีความรู้ ทักษะการออกแบบ

จานวน 40 คน มีความรู้ ทักษะการออกแบบ

Line Sticker บน LINE Creator Market

Line Sticker บน LINE Creator Market

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด

นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ปีการศึกษา 2558

จานวน 102 คน

จานวน 102 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด

นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง ปีการศึกษา 2558

จานวน 102 คน มีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ ง

จานวน 102 คน มีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ ง

การตลาดในยุคอาเซียน

การตลาดในยุคอาเซียน

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

วัฒนธรรมต่างประเทศสาหรับเลขานุการและ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

การจัดการสานักงาน

จานวน 120 คน

จานวน 120 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ได้รับ

ที่ใช้

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

สาขาวิชาการตลาด
19 โครงการอบรมเรือ่ ง นักการตลาดในยุคอาเซียน

8,000.00

7,899.00 ธ.ค.58-31 มี.ค.59 10 ก.พ. 59

5,000.00

4,842.00

สาขาวิชาการเลขานุการ
20 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความพร้อม และความ 1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความพร้อม และความ
เข้มแข็งให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เข้มแข็งให้แก่นักเรียน นักศึกษา

2.เสริมสร้างประสบการณ์ และเปลี่ยนเรียนรู้

2.เสริมสร้างประสบการณ์ และเปลี่ยนเรียนรู้

ต่อยอดองค์ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษให้กับ

ต่อยอดองค์ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษให้กับ

นักเรียน นักศึกษา จานวน 120 คน

นักเรียน นักศึกษา จานวน 120 คน

ก.ค-ก.ย.59

10 ส.ค. 59

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

21 โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษาละ

1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษาละ

350 คน

350 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ

เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

50,000.00

50,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 10 ส.ค. 59

2,120.00

1,080.00

ต.ค.58-ม.ค.59 27 ต.ค. 59

3.การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 3.การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสอบสัมภาษณ์

1.สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ

1.สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ

ใหม่โดยสถานประกอบการ

ทวิภาคีจานวน 10 แห่ง

ทวิภาคีจานวน 10 แห่ง

2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน

2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการ

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการ

ฝึกอบรม จานวน 10 คน

ฝึกอบรม จานวน 10 คน

3.ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่มาเซ็นสัญญาเพื่อ

3.ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่มาเซ็นสัญญาเพื่อ

เข้ารับการฝึกอาชีพ จานวน 24 คน

เข้ารับการฝึกอาชีพ จานวน 24 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการในการ

สถานศึกษาและสถานประกอบการในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

ระบบทวิภาคี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
22 โครงการประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอน

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

ที่ใช้

15,000.00

15,000.00

10,000.00

-

25 โครงการเชิญวิทยากรสอนดนตรีสากล

6,480.00

5,696.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

26 โครงการรักษ์ชาติศาสน์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญ

8,000.00

4,400.00

ต.ค.58-ก.ย.59

ตามสภาพจริง ของครูฝึกในสถานประกอบการ

24 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา

ได้รับ

23 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาการวัดประเมินผล

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยน

2.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ทักษะกระบวนการคิด ความรู้

ประสบการณ์ ทักษะกระบวนการคิด ความรู้

ความเข้าใจ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง

ความเข้าใจ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง

สถานศึกษา สถานประกอบการและผู้ปกครอง

สถานศึกษา สถานประกอบการและผู้ปกครอง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน

1.ครูฝึกในสถานประกอบการ จานวน

20 แห่ง

20 แห่ง

2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน

2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และ

การสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และ

และการฝึกอบรม จานวน 10 คน

และการฝึกอบรม จานวน 10 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.ครูฝึกให้สามารถจัดการเรียนการสอน

1.ครูฝึกให้สามารถจัดการเรียนการสอน

ให้เกิดมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน

ให้เกิดมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนในอนาคตสอดคล้อง

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนในอนาคตสอดคล้อง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ให้ สอดคล้องตามความต้องการของ

ให้ สอดคล้องตามความต้องการของ

สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

ตามแผน

ดาเนินการจริง

หมายเหตุ

ต.ค.58-ก.ย.59 ต.ค.58-ก.ย.59

ต.ค.58-ก.ย.59

ไม่ได้ดาเนินการ

ประเภทกาแฟโบราณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ธ.ค. 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

8,000.00

7,400.00

ต.ค.58-ก.ย.59 22 มิ.ย. 59

10,000.00

10,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

13,500.00

4,690.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

ประเภทวิชาทักษะชีวิต
สาขาวิชาทักษะชีวิต
27 โครงการวันสุนทรภู่

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

ของวันสุนทรภู่ เข้าร่วมกิจกรรมและมีเจตคติที่ดี ของวันสุนทรภู่ เข้าร่วมกิจกรรมและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตามศักยภาพ

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตามศักยภาพ

ของตนเองได้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ของตนเองได้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
28 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

ของวันภาษาไทยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

ของวันภาษาไทยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตามศักยภาพ

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตามศักยภาพ

ของตนเองได้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ของตนเองได้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
29 โครงการ Technique to writing Lesson

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ได้รับ

ที่ใช้

4,940.00

4,481.00

8,000.00

8,000.00

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

หมายเหตุ

Plan in English
30 โครงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ใน

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

สถานศึกษา
31 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ จานวน 1,000 คน

วิทยาศาสตร์ จานวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์

1.นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์

จากการประกวดแข่งขันโครงงาน

จากการประกวดแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

2.นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ

2.นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ

ไปประกวดแข่งขันระดับ อศจ.ลาปาง

ไปประกวดแข่งขันระดับ อศจ.ลาปาง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียนระดับปวช. 1 จานวน 586 คน

1.นักเรียนระดับปวช. 1 จานวน 586 คน

2.นักเรียนระดับปวส. 1 จานวน 668 คน

2.นักเรียนระดับปวส. 1 จานวน 668 คน

3.ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษาองค์การ

3.ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษาองค์การ

วิชาชีพ จานวน 60 คน

วิชาชีพ จานวน 60 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้มีความรูค้ วามเข้าใจ

1.นักเรียน นักศึกษาได้มีความรูค้ วามเข้าใจ

ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

2.นักเรียน นักศึกษาสามารถนาหลักธรรม

2.นักเรียน นักศึกษาสามารถนาหลักธรรม

มี.ค.-ก.ย.59

1 ก.ค. 59

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2559

100,000.00 150,090.00

พ.ค.-59

11-13 พ.ค.59 รวมโครงการ
ปฐมนิเทศ=28,480

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

33 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2559

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

และค่านิยม 12 ประการ ไปปรับใช้ใน

และค่านิยม 12 ประการ ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจาวันได้

ชีวิตประจาวันได้

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ผู้ปกครองนักเรียนระดับปวช.1

1.ผู้ปกครองนักเรียนระดับปวช.1

ประมาณ 586 คน

ประมาณ 586 คน

2.ผู้ปกครองนักศึกษาระดับปวส.1

2.ผู้ปกครองนักศึกษาระดับปวส.1

ประมาณ 668 คน

ประมาณ 668 คน

3.ครูที่ปรึกษา ประมาณ 40 คน

3.ครูที่ปรึกษา ประมาณ 40 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเรือ่ ง

1.ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเรือ่ ง

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

ได้ดียิ่งขึน้

ได้ดียิ่งขึน้

2.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความ

2.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความ

สัมพันธ์กับวิทยาลัยฯมากยิ่งขึน้ และมี

สัมพันธ์กับวิทยาลัยฯมากยิ่งขึน้ และมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯให้เจริญ

ส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯให้เจริญ

ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้าง

ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้าง

เครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครอง

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

34,850.00

34,850.00

30 เม.ย.-

14 พ.ค. 59

13-พ.ค.-59

34 โครงการจัดทาคู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

30,000.00

112,500.00

35 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ

5,000.00

20,639.00

5,000.00

5,000.00

36 โครงการพิธีไหว้ครู 2559

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา 1.นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ระยะเวลา

พ.ค.-59

1 พ.ค. 59

มิ.ย.-59

1 มิ.ย. 59

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

5,000.00

5,000.00

11-15 ก.ค.59 12 ก.ค. 59

30,000.00

99,073.60

มิ.ย.-ก.ค.59

มิ.ย.-ก.ค.59

5,000.00

5,000.00

ส.ค.-59

10 ส.ค. 59

ต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา และอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการไหว้ครูไว้ให้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป ประเพณีการไหว้ครูไว้ให้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป
2.นักศึกษามีกิจนิสัยตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 2.นักศึกษามีกิจนิสัยตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
37 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,490 คน

1.นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,490 คน

2.คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

2.คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 100 คน

จานวน 100 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรูว้ ัฒนธรรม

1.นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรูว้ ัฒนธรรม

ประเพณีของไทย

ประเพณีของไทย

2.นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา

2.นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา

ตนเอง จากกิจกรรมที่จัดขึน้ และเกิด

ตนเอง จากกิจกรรมที่จัดขึน้ และเกิด

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยในตนเอง ได้แก่

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยในตนเอง ได้แก่

ความอดทน ความสามัคคี ความร่วมมือ

ความอดทน ความสามัคคี ความร่วมมือ

ร่วมใจ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

ร่วมใจ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

โดยกระบวนการกลุ่ม และความเสียสละ

โดยกระบวนการกลุ่ม และความเสียสละ

ตามค่านิยม 12 ประการ

ตามค่านิยม 12 ประการ

38 โครงการกิจกรรมชมรม
39 โครงการวันแม่แห่งชาติ

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

ของวันแม่แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

ของวันแม่แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ได้รับ

ที่ใช้

83,000.00

521,540.00

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

หมายเหตุ

และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ของตนเอง และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ของตนเอง
2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตามศักยภาพ

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตามศักยภาพ

ของตนเองได้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ของตนเองได้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
40 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ชาติ

41 โครงการสัปดาห์วันครู

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1. มีนักเรียน นักศึกษา ผ่านการ

1. มีนักเรียน นักศึกษา ผ่านการ

คัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง

คัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง

ครบทุกประเภท จานวน 45 คน

ครบทุกประเภท จานวน 45 คน

2. คณะครูผู้ควบคุมดูแล จานวน 6 คน

2. คณะครูผู้ควบคุมดูแล จานวน 6 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกของ

1.นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกของ

สถานศึกษาได้เป็นตัวแทนแข่งขัน

สถานศึกษาได้เป็นตัวแทนแข่งขัน

ในระดับที่สูงขึน้

ในระดับที่สูงขึน้

2.นักเรียน นักศึกษา สุขภาพ

2.นักเรียน นักศึกษา สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจาก

ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจาก

สิ่งเสพติด

สิ่งเสพติด

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียน นักศึกษา จานวน 3,000 คน

1.นักเรียน นักศึกษา จานวน 3,000 คน

2.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน

2.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน

150 คน

150 คน

3.ผู้ปกครอง ชุมชน จานวน 70 คน

3.ผู้ปกครอง ชุมชน จานวน 70 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน

1.คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน

ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันสาคัญ

10-16 ก.ค.59 ก.ค-ส.ค.59 ระดับภาค=289,840
ระดับชาติ =231,700

13,503.75

13,503.75

10-26 ม.ค.59 10-26 ม.ค.59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

42 โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

43 โครงการวันพ่อ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ของครู

ของครู

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 มีความเข้าใจ

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 มีความเข้าใจ

ความสาคัญของวันครู และพึงพอใจในกิจกรรม

ความสาคัญของวันครู และพึงพอใจในกิจกรรม

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 1,792 คน

นักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 1,792 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา รุน่ พี่ และรุน่ น้อง

นักเรียน นักศึกษา รุน่ พี่ และรุน่ น้อง

มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมกันทางาน

มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมกันทางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

1.นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ

ของวันพ่อแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

ของวันพ่อแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ

ที่ใช้

200,000.00 126,000.00

5,000.00

5,000.00

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

24-25 ธ.ค.58 25 ธ.ค. 59

5 ธ.ค. 58

5 ธ.ค. 58

และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อของตนเอง และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อของตนเอง
44 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ลูกเสือวิสามัญ ระดับปวช.1 จานวน 634 คน

1.ลูกเสือวิสามัญ ระดับปวช.1 จานวน 634 คน

2.นักศึกษาโรเวอร์ และรุน่ พี่ จานวน 62 คน

2.นักศึกษาโรเวอร์ และรุน่ พี่ จานวน 62 คน

3.วิทยากร ครูที่ปรึกษาและผู้กากับลูกเสือ

3.วิทยากร ครูที่ปรึกษาและผู้กากับลูกเสือ

เจ้าหน้าที่ จานวน 100 คน

เจ้าหน้าที่ จานวน 100 คน

4.นักศึกษาองค์การวิชาชีพ จานวน 20 คน

4.นักศึกษาองค์การวิชาชีพ จานวน 20 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

120,000.00 126,300.00

หมายเหตุ

18-20 ธ.ค.58 18-20 ธ.ค.58

ไม่ได้ดาเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

45 โครงการกิจกรรมชมรมเศรษฐกิจพอเพียง SMART

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

1.ลูกเสือได้ประสบการณ์ด้านการฝึกความ

1.ลูกเสือได้ประสบการณ์ด้านการฝึกความ

อดทนในการเข้าค่ายพักแรม

อดทนในการเข้าค่ายพักแรม

2.ลูกเสือมีความเป็นผู้นา มีระเบียบ มีวินัย

2.ลูกเสือมีความเป็นผู้นา มีระเบียบ มีวินัย

และมีความเป็นผู้นามากขึ้

และมีความเป็นผู้นามากขึ้

3.ลูกเสือมีความสุข สนุกสนาน และได้เพื่อน

3.ลูกเสือมีความสุข สนุกสนาน และได้เพื่อน

ใหม่ในการเข้าค่ายพักแรม

ใหม่ในการเข้าค่ายพักแรม

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

ได้รับ

ที่ใช้

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

10,000.00

13,600.00 17 พ.ค.-30ก.ย.59
17 พ.ค.-30ก.ย.59

2,000.00

2,250.00 17 พ.ค.-30ก.ย.59
17 พ.ค.-30ก.ย.59

1.นักเรียน สมาชิกชมรถเศรษฐกิจพอเพียง SMART 1.นักเรียน สมาชิกชมรถเศรษฐกิจพอเพียง SMART
จานวน 45 คน

จานวน 45 คน

2.บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 3,000 คน

2.บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 3,000 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษา มีความรูแ้ ละประสบการณ์

1.นักเรียน นักศึกษา มีความรูแ้ ละประสบการณ์

ในการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมชมรมฯ

ในการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมชมรมฯ

2.บุคลากรของสถานศึกษา มีนิสัยรักการออม

2.บุคลากรของสถานศึกษา มีนิสัยรักการออม

ประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

46 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมหน้า
เสาธง
47 โครงการสอนธรรมศึกษา

-

48 โครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษารวมใจ มุ่งไป

-

2,956.00

2,956.00

ส.ค.-59

23 ส.ค. 59

1,200.00

1,200.00

ก.ย.-59

1 ก.ย. 59

สู่มาตรฐานเดียวกัน
49 โครงการฝึกฝนลูกเสือ
50 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ปวช.และปวส.

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1-3 และปวส.1-2 1.นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1-3 และปวส.1-2

244,900.00 244,900.00 1 พ.ค.-30 มิ.ย.59 1-31 ก.ค.59

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

จานวน 2,495 คน

จานวน 2,495 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ได้รับ

ที่ใช้

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

12 พ.ค.59-

12 พ.ค.59-

12 พ.ค. 60

12 พ.ค. 60

ก.พ.-59

2 ก.พ. 59

1.นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ปราศจาก1.นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ปราศจาก
สารเสพติด

สารเสพติด

2.นักศึกษามีจิตสานึกในการดูแลรักษาสุขภาพและ 2.นักศึกษามีจิตสานึกในการดูแลรักษาสุขภาพและ
51 โครงการประกันอุบตั ิเหตุนักเรียน นักศึกษา

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา-

1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา-

ลาปาง จานวน 3,015 คน

ลาปาง จานวน 3,015 คน

2. ครูและเจ้าหน้าที่ทกุ คน จานวน 141 คน

2. ครูและเจ้าหน้าที่ทกุ คน จานวน 141 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการ

นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการ

เดินทาง และการศึกษาในสถานศึกษา

เดินทาง และการศึกษาในสถานศึกษา

542,700.00 542,700.00

ตลอดปีการศึกษา
งานแนะแนว
52 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จานวน 618 คน 1.ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จานวน 618 คน
2.ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จานวน 559 คน 2.ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จานวน 559 คน
เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรูข้ ้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ 1.ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรูข้ ้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

2.ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรูด้ ้านทักษะวิชาชีพ

2.ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรูด้ ้านทักษะวิชาชีพ

และมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทางานและดารงชีพ

ในการทางานและดารงชีพ

20,000.00

20,000.00

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

53 โครงการแนะแนวสัญจร
54 โครงการประชุมครูแนะแนว

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

ครูแนะแนวสังกัดสามัญศึกษา ประถมศึกษา

ครูแนะแนวสังกัดสามัญศึกษา ประถมศึกษา

เทศบาล และเอกชน จานวน 150 คน

เทศบาล และเอกชน จานวน 150 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ครูแนะแนวเข้าใจหลักการและวิธีคัดเลือก

ครูแนะแนวเข้าใจหลักการและวิธีคัดเลือก

สามารถนาไปปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน และนา

สามารถนาไปปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน และนา

ไปแนะนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียน

ไปแนะนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียน

สายอาชีพได้อย่างถูกต้อง

สายอาชีพได้อย่างถูกต้อง

55 โครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

15,000.00

15,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 15 ส.ค. 59

10,000.00

10,000.00

1-30 ธ.ค.58 1-30 ธ.ค.58

4,500.00

4,500.00

มิ.ย.-ส.ค.59

16 ส.ค. 59

6,500.00

5,274.00

ต.ค-ธ.ค.58

13 ธ.ค. 58

งานครูที่ปรึกษา
56 โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง พัฒนา
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ระดับปวช.

1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ระดับปวช.

ทุกชั้นปี จานวน 42 คน

ทุกชั้นปี จานวน 42 คน

2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ระดับปวส.

2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ระดับปวส.

ทุกชั้นปี จานวน 30 คน

ทุกชั้นปี จานวน 30 คน

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

จานวน 72 คน

จานวน 72 คน

3.ครูที่ปรึกษา จานวน 17 คน

3.ครูที่ปรึกษา จานวน 17 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีความ

1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีความ

ประพฤติดีขนึ้ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ประพฤติดีขนึ้ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้

ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้

2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีจานวนลดลง

2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีจานวนลดลง

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาการดูและผู้เรียน

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

15,000.00

15,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

8,000.00

8,123.00

ต.ค.58-ก.ย.59 4 ม.ค. 59

5,000.00

6,529.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

50,000.00

54,523.20

พ.ค.58-ต.ค.59 พ.ย.58-ก.พ.59

งานปกครอง
58 โครงการขับขีป่ ลอดภัย สร้างวินัยจราจร

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักศึกษาได้รับความรู้ และมีทกั ษะในการจัดการ นักศึกษาได้รับความรู้ และมีทกั ษะในการจัดการ
กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุไม่น้อยกว่า กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุไม่น้อยกว่า
2,000 คน และมีบดั ดี้พี่น้อง

2,000 คน และมีบดั ดี้พี่น้อง

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีความรู้ และมีทกั ษะในการจัดการกับ

นักศึกษามีความรู้ และมีทกั ษะในการจัดการกับ

สถานการณ์เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุได้

สถานการณ์เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุได้

59 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ดูแลผู้เรียน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ
60 โครงการส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา ได้ดาเนินการ

นักเรียน นักศึกษา ได้ดาเนินการ

สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยและจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยและจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์

ได้ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ จานวนไม่น้อยกว่า

ได้ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ จานวนไม่น้อยกว่า

15 ชิ้นงาน

15 ชิ้นงาน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ได้นวัตกรรม

นักเรียน นักศึกษา ได้นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มี

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มี

คุณค่า มีประโยชนต่อตนเอง ชุมชน

คุณค่า มีประโยชนต่อตนเอง ชุมชน

ท้องถิน่ และประเทศโดยเรียบร้อย

ท้องถิน่ และประเทศโดยเรียบร้อย

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

61 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

เชิงปริมาณ

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

5,000.00

2,200.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

8,000.00

8,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59 27 พ.ย. 59

10,000.00

10,456.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

10,000.00

37,572.00

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
และผู้ประกอบการในท้องถิน่ ให้ความสนใจเข้าร่วม และผู้ประกอบการในท้องถิน่ ให้ความสนใจเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมกระบวนการบ่มเพาะ

ดาเนินกิจกรรมกระบวนการบ่มเพาะ

สถานประกอบการธุรกิจในชุมชนได้ จานวน

สถานประกอบการธุรกิจในชุมชนได้ จานวน

ไม่น้อยกว่า 30 คน

ไม่น้อยกว่า 30 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง มีผลิตภัณฑ์บริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง มีผลิตภัณฑ์บริการ

หรือผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

หรือผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จานวน 1 ผลิตภัณฑ์

จานวน 1 ผลิตภัณฑ์

62 โครงการส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
63 โครงการปรับปรุงแหล่งบริการศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
งานความร่วมมือ
64 โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
65 โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 คน

เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 คน

2.นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

2.นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

เข้าร่วมโครงการ จานวน 25 คน

เข้าร่วมโครงการ จานวน 25 คน

3.ครู Institute of Technical Education:

3.ครู Institute of Technical Education:

300,000.00 481,622.00 1 พ.ย.-30 ธ.ค.581 พ.ย.-30 ธ.ค.58

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
ITE ประเทศสิงคโปร์ จานวน 1 คน

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ได้รับ

ที่ใช้

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

หมายเหตุ

ITE ประเทศสิงคโปร์ จานวน 1 คน

4.นักศึกษาInstitute of Technical Education: 4.นักศึกษาInstitute of Technical Education:
ITE ประเทศสิงคโปร์ จานวน 10 คน

ITE ประเทศสิงคโปร์ จานวน 10 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

2.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนงานทาง

2.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนงานทาง

วิชาการระหว่างสองสถาบัน

วิชาการระหว่างสองสถาบัน

3.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อันดีงามระหว่างสองสถาบัน

อันดีงามระหว่างสองสถาบัน

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

อนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะ

นักเรียน นักศึกษา 7 สถานศึกษา ในสังกัด

นักเรียน นักศึกษา 7 สถานศึกษา ในสังกัด

วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

อาชีวศึกษาได้เข้าร่วมงาน 10,000 คน

อาชีวศึกษาได้เข้าร่วมงาน 10,000 คน

1.กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

1.กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา

อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดลาปาง

จังหวัดลาปาง

ฝ่ายวิชาการ
งานวิชาการ
66 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

2.การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน 2.การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
3.การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ หรือสุดยอด 3.การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ หรือสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา

นวัตกรรมอาชีวศึกษา

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

350,000.00 368,624.00 ต.ค.58-ก.ย.59 ต.ค.58-ก.พ.59

122,975

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
1.นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจาก

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ได้รับ

ที่ใช้

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

1.นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขัน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน และการ

ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน และการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ สุดยอดนวัตกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา และนาไปพัฒนาการเรียนของตนเอง อาชีวศึกษา และนาไปพัฒนาการเรียนของตนเอง
2.วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง

2.วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง

มีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

มีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์จาก

เรียนการสอน โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์จาก

การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ

การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ

3.อาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง มีนักเรียน นักศึกษา 3.อาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง มีนักเรียน นักศึกษา
ตัวแทนผู้ชนะที่ผ่านการประกวดแข่งขันทักษะ

ตัวแทนผู้ชนะที่ผ่านการประกวดแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน วิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน
67 โครงการ Open House 58

ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ

ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.ทุกแผนกวิชา จัดแสดงผลงานวิชาการ

1.ทุกแผนกวิชา จัดแสดงผลงานวิชาการ

กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมโครงงาน

กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมโครงงาน

ที่เกิดจากการเรียนการสอน

ที่เกิดจากการเรียนการสอน

2.ผู้เข้าชมงานนิทรรศการ วันละประมาณ

2.ผู้เข้าชมงานนิทรรศการ วันละประมาณ

1,500-2,000 คน

1,500-2,000 คน

3.จัดบริการสอนวิชาชีพ 108 อาชีพ ของ

3.จัดบริการสอนวิชาชีพ 108 อาชีพ ของ

ทุกแผนกวิชา ๆ ละ 1-2 อาชีพ

ทุกแผนกวิชา ๆ ละ 1-2 อาชีพ

4.การประชุมแนะแนวเครือข่ายจังหวัด

4.การประชุมแนะแนวเครือข่ายจังหวัด

ลาปาง

ลาปาง

150,000.00 192,542.65 ต.ค.58-ก.ย.59 21 ธ.ค. 59

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

68 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
69 โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

5.มอบเกียรติบตั รศิษย์เก่าดีเด่นทุกแผนกวิชา

5.มอบเกียรติบตั รศิษย์เก่าดีเด่นทุกแผนกวิชา

6.นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 60 ของแต่ละ

6.นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 60 ของแต่ละ

สาขาวิชาสามารถให้บริการวิชาชีพกับ

สาขาวิชาสามารถให้บริการวิชาชีพกับ

กลุ่มเป้าหมายได้

กลุ่มเป้าหมายได้

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

1.ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดง

1.ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดง

ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน และ

ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน และ

เผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน สถาบันการศึกษาอื่น

เผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน สถาบันการศึกษาอื่น

และหน่วยงานที่เข้าชมงานได้อย่างภาคภูมิ

และหน่วยงานที่เข้าชมงานได้อย่างภาคภูมิ

2.ผู้เข้าชมงานได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม

2.ผู้เข้าชมงานได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม

การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเกิด

การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเกิด

แรงบันดาลใจในการต่อยอด หรือสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจในการต่อยอด หรือสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ได้

นวัตกรรมใหม่ได้

3.ผู้เข้ารับบริการสอนอาชีพมีความพึงพอใจ

3.ผู้เข้ารับบริการสอนอาชีพมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการในระดับมาก

ในการรับบริการในระดับมาก

4.นักเรียน นักศึกษา ที่ทาหน้าที่ให้บริการ

4.นักเรียน นักศึกษา ที่ทาหน้าที่ให้บริการ

อาชีพ มีความตื่นตัว และเห็นความสาคัญ

อาชีพ มีความตื่นตัว และเห็นความสาคัญ

ในการให้บริการด้านอาชีพ สามารถทราบ

ในการให้บริการด้านอาชีพ สามารถทราบ

ข้อควรพัฒนาของตนเอง และนาไปพัฒนา

ข้อควรพัฒนาของตนเอง และนาไปพัฒนา

ทักษะความชานาญในด้านอาชีพ

ทักษะความชานาญในด้านอาชีพ

ได้รับ

ที่ใช้

ระยะเวลา
ตามแผน

ดาเนินการจริง

174,000.00 174,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 22 ก.ค. 59
2,075.80

2,075.80

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

3,000.00

2,475.00

3,000.00

2,948.00 25 ก.ค.-31ส.ค.59 1-30 ส.ค.59

19,260.00

14,124.00

งานวิทยบริการและห้องสมุด
70 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2559

71 โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด ประจาปี 2559

72 โครงการติดตั้ง Internet ความเร็วสูง

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ระดับปวช. จานวน 1,500 คน

ระดับปวช. จานวน 1,500 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง รูจ้ ักใช้เวลาว่าง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง รูจ้ ักใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ รูจ้ ักอ่านหนังสือ

ให้เป็นประโยชน์ รูจ้ ักอ่านหนังสือ

เพื่อการค้นคว้า และมีนิสัยรักการอ่าน

เพื่อการค้นคว้า และมีนิสัยรักการอ่าน

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

นักเรียนนักศึกษา จานวน 3,000 คน

นักเรียนนักศึกษา จานวน 3,000 คน

ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

ใช้หอ้ งสมุด และบทบาทของห้องสมุด

ใช้หอ้ งสมุด และบทบาทของห้องสมุด

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ

นักเรียน นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการใช้หอ้ งสมุดและบทบาท

เกี่ยวกับหลักการใช้หอ้ งสมุดและบทบาท

ห้องสมุด รูจ้ ักใช้หอ้ งสมุดในการศึกษา

ห้องสมุด รูจ้ ักใช้หอ้ งสมุดในการศึกษา

ค้นคว้าหาความรูแ้ ละการใช้เวลาว่างให้เกิด

ค้นคว้าหาความรูแ้ ละการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์

ประโยชน์

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

1.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่สามารถ

1.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่สามารถ

ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ติดตามผู้บกุ รุก ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ติดตามผู้บกุ รุก
หรือผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรทาง

หรือผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

1 - 30 ก.ค. 59 1 - 30 ก.ค. 59

มิ.ย.-ก.ย.59

27 ต.ค. 59

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านระบบ

2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางด้านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

15,000.00

17,020.00

1-30 ก.ย.59

9 พ.ย. 59

1.ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้ 1.ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้
งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี

งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

2.เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถ

2.เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถ

ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตว่าใช้คุ้มค่าตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตว่าใช้คุ้มค่า
เพียงใดและตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ ได้อย่าง เพียงใดและตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ ได้อย่าง
รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด

รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

ครูผู้สอน จานวน 97 คน

ครูผู้สอน จานวน 97 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

ครูผู้สอน จานวน 97 คน ได้รับความรูใ้ นการ

ครูผู้สอน จานวน 97 คน ได้รับความรูใ้ นการ

ฝึกอบรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ฝึกอบรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน

และนาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

และนาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่สอน

รายวิชาที่สอน

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
73 โครงการฝึกอบรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning:PjBL)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
74 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลาปาง จานวน 47 คน

ลาปาง จานวน 47 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

265,600.00 258,875.00

ก.ค.-ก.ย.59 12-14 ส.ค.59

หมายเหตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รายงานผลการปฏิบัติงานจาแนกตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงานที่ปฏิบัติจริง

ระยะเวลา

ได้รับ

ที่ใช้

ตามแผน

ดาเนินการจริง

75 โครงการสหประชาสัมพันธ์เชิงรุก

50,000.00

18,953.30

ต.ค.58-ก.ย.59 ก.ค.-ธ.ค.58

76 โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 79 ปี

1,000.00

952.30

ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลาปาง มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการ

ลาปาง มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการ

อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่
77 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2
รวมทั้งสิ้น

500,000.00 500,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 23 พ.ค. 59
3,808,185.55 8,342,466.26

หมายเหตุ

