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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ค าน า 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ได้จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามแผน ปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณและ           

การด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการ ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 รายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของงาน/โครงการต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่           

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท า พร้อมทั้งได้สรุปปัญหาข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัยฯ และผู้สนใจทั่วไป 

 

 

 งานวางแผนและงบประมาณ 

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

 

วิสัยทัศน์/Vision 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็นพลัง
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 โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศ    

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. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
(Upgrade vocational education manpower to meet with international quality and 
standards.) 

3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเน่ือง เสมอภำค และเป็นธรรม 
(Expand the vocational education opportunity widely and equally.) 

4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี       
ของประเทศ 
(Be a center in vocational education at the skill level, technical level and 
technological level.) 
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5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ       
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.) 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ Roles and Responsibilities 
1. จัดท ำข้อเสนอแนวนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ 

(Provide recommendations for setting policies, developmental plans, standards   
and curriculum for all levels of vocational education.) 

2. ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
(Proceed and coordinate for the improvement of vocational education and 
professional standards.) 

3. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร 
(Define the criteria and methods of budget allocation and support of necessary 
resources.) 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ  
(Develop teachers and vocational education personnel.) 

5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์       
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 และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและด ำเนินกำร              
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมอบหมำย 
(Perform the secretary tasks of the Vocational Education Commission and as 
assigned by the Vocational Education Commission.) 

9. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
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    

กำรผลิตและพัฒนำก ำลงัคนอำชีวศึกษำสู่สำกล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ         

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

1)  ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 

 1.1)  รักษำเป้ำหมำยผู้เรียนในระดับ ปวช. กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

 1.2)  ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน  โดยวำงเป้ำหมำยให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยกำรป้องกัน/ดูแล

รำยบุคคล กำรวิจัยพัฒนำ แก้ปัญหำรำยวิทยำลัย/รำยสำขำวิชำ กำรวิเครำะห์แก้ปัญหำเชิงระบบ 

กลุ่มเป้ำหมำยใน 50 วิทยำลัยที่มีปัญหำกำรออกกลำงคันสูง 

 1.3)  จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับพื้นที่และภำพรวมตำมควำมต้องกำรในแต่ละสำขำ  

 1.4)  เปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำเรียนสำยอำชีพด้วยระบบโควตำ  

 1.5)  เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีส่วนส ำคัญต่อกำรเลือกเรียนอำชีวศึกษำในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน 

และผู้ปกครอง  

2) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

2.1)  จัดอำชีวศึกษำครอบคลุมทุกพื้นที่ สำขำอำชีพ กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย 

2.2)  จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร  

รวม 19 สถำบัน และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ภำคละ 1 แห่ง จ ำนวน 4 แห่ง  

2.3)  จัดตั้งสถำนศึกษำอำชีวะอ ำเภอในกลุ่มอ ำเภอชั้นหนึ่ง 
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2.4)  ส่งเสริมกำรจัดอำชีวะชำยแดนใต้สู่สันติสุข  ศูนย์ฝึกอบรมอำชีวะ อำชีวะสองระบบและ                

กำรจัดหลักสูตรอำชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส 

2.5)  มุ่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สำขำที่เป็นนโยบำย 

รัฐบำล และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรจัดอำชีวศึกษำ เฉพำะทำง อำทิ 

ปิโตรเคมี กำรสร้ำงเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงำนทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟควำมเร็วสูง     

อัญมณี ยำนยนต์ ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6)  ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยอำชีวะในโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอำชีวะเพื่อคนพิกำร อำชีวะ

วัยแรงงำน อำชีวะสูงวัย อำชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลำดนัดอำชีพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน      

เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนำทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills 

ร่วมจัดอำชีวศึกษำในสถำนพินิจ เรือนจ ำ 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  

 -  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment กำรเพิ่มพูนทักษะประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในสถำนที่จริง/สถำนกำรณ์จริง 

อำทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

 -  พัฒนำระบบนิเทศ กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกครูรุ่นพี่สู่  ครูรุ่นใหม่ 

(นิเทศภำยใน) และกำรนิเทศทำงไกล 

 -  สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยใน สนับสนุนให้ทุกวิทยำลัย ผ่ำนกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกระดับดีมำก และเตรียมพร้อมรับกำรประเมินระดับสำกล  
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 -  ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ เป็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ ง           

ตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ และกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ อำทิ คนพิกำร วัยท ำงำน สูงวัย          

สตรี ฯลฯ  

 -  ใช้ ICT เพื่อกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนควำมพร้อมในด้ำน Hardware สื่อกำรเรียน   

กำรสอน ส่งเสริมกำรประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยำลัยต้นแบบกำรใช้ ICT เพื่อกำรเรียน    

กำรสอน 

 -  พัฒนำครู สร้ำงเครือข่ำยครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท ำวิจัย 

เพื่อพัฒนำคุณภำพ 

 -  จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

 3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำ มีขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ 

(Function Competency)  โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และกำรประเมินระดับ

ห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  วิถี

ประชำธิปไตย ควำมมีวินัย เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร พัฒนำทักษะกำรคิดบนพื้นฐำน Competency Based Technology Based Green 

Technology และ Creative economy รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรม และกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ 

อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไขกำรทะเลำะวิวำท  

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่กำรเป็นประชำคม ASEAN โดยกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนศึกษำ English Program 

(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่ำงประเทศ สนับสนุน กำรฝึกงำน

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)  ด้ำนงบประมำณ ใช้แนวทำง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 

Formula Funding โดยกำรจัดงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ควำมเสมอภำค และตำมนโยบำย 

กำรกระจำยอ ำนำจจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำจ้ำงครูให้เพียงพอ  
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 4.3)  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล สร้ำงเครือข่ำยครู/สมำคมวิชำชีพ  จัดหำลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร     

ให้เพียงพอ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 4.4) ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่ อพัฒนำ                

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 

จำกกำรมอบนโยบำยของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ 

โดย ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ  

๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ 

 

ที่มำ :  www.vec.go.th/เกี่ยวกับสอศ/วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

(พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 

 

http://www.vec.go.th/เกี่ยวกับสอศ/วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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1. ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่ำนิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นควำมส ำคัญและเข้ำสู่กำรเรียน       

สำยอำชีวศึกษำให้มำกขึ้น          

2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิศึกษำ โดยร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       

ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  (กศน.) 

เมื่อจบกำรศึกษำแล้วให้ได้รับวุฒิกำรศึกษำรับรอง 2 ใบ ซึ่งสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 
3. ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ      

โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบกำรศึกษำแล้วสำมำรถประกอบอำชีพได้ทันที 

4. แก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน

นักศึกษำ 

4.1 ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่วถึง 

4.2 เปิดโอกำสนักศึกษำได้เข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรประกอบอำชีพ 

กำรตรงต่อเวลำ ควำมอดทน ควำมมั่นใจตนเอง และมองถึงอนำคตข้ำงหน้ำ 

5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน อำทิ  กำรจัดกำรศึกษำ              

ด้ำนเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนปิโตรเคมี กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม อำหำร และมัคคุเทศก์ 

เป็นต้น 

6. จัดหลักสูตรเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภคและอื่น ๆ อำทิ เปิดสอนหลักสูตร

เกี่ยวกับกำรขนส่งระบบรำง หลักสูตรกำรซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับกำรบิน        

เป็นต้น 

7. จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล จัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชำคม

อำเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกำหลี และยุโรปบำงประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมำร์ก เยอรมัน 

เป็นต้น 
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 (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร ์A : ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 

 A1 : ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 

A11  เสริมสร้ำงคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กใหไ้ด้มำตรฐำนอำชีวศกึษำ 

A12  วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 

A13  ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

A14  ขยำยอำชีวะอ ำเภอ 

A15  จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 A2 : สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

  A21  วิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวตักรรม 

  A22  เสริมสร้ำงนวตักรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ 

                    หุ่นยนตอ์ำชีวศึกษำ 

  A23  ส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำ 

             เพื่อสร้ำงทุนปัญญำชำต ิ

  A24  เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนอำชีวศึกษำ (Pre.Voc.Ed) /แก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำท/ 

                    ทวิภำคกีลุ่มพิเศษ 

  A25  เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับนักเรียน นักศึกษำอำชวีะ 

  A26  ปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวตัิศำสตร ์หน้ำที่พลเมือง 

  A27  เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

  A28  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 A3 : ยกระดับทักษะฝีมืออำชีพ 

  A31  ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำน 

                    ให้มีสมรรถนะ 

  A32  อำชีวะพัฒนำ 

  A33  อุดหนุนองค์กำรเกษตรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
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                    รตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

  A34  อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชพีอุตสำหกรรม 

  A35  อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชพีพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อ ำนวยกำรและ 

                    อำชพีเฉพำะทำง 

  A36  ยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ 

  A37  พัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนยซ์่อมสร้ำงเพื่อชุมขน (Fix it Center) 

ยุทธศำสตร์ B : เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ  

 B1 : ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 

  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  เพิ่มบทบำทภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองภำคกำรผลิต 

                    และบริกำรในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ 
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  C12  ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี 

 C2 : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

  C21  โรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ 

  C22  เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

  C23  ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำของประเทศไทย 

  C24  อุดหนุนบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ 

  C25  ควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ 

  C26  อำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล 

 

 

ยุทธศำสตร์ D : เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

 D1 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

  D11  อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชพี 

  D12  สร้ำงคำ่นิยมอำชีวศึกษำ 

  D13  เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครอูำชวีศึกษำ 

  D14  เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจดักำรอำชีวศึกษำ 

  D15  ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชวีิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  D16  จัดหำบุคลำกรสนบัสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

  D17  ส่งเสริมงำนวิจัยพฒันำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำ 



ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้น ำในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพ  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. สง่เสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้มีศักยภำพที่สูงข้ึน 

  (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. ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพ

 (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                

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคน            

ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรจัดท ำชิ้นงำนโครงกำร (PjBL: Project 
Based Learning) ท ำให้ คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และมีทักษะกระบวนกำรวิจัย  
มีควำมรู้ และทักษะตำมสมรรถนะวิชำชีพ 

2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน MEP ทุกสำขำวิชำ และยกระดับสำขำวิชำ                  
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน MEP ให้เป็น EP 

3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สร้ำงควำมเป็นเลิศ (Excellent) ทุกสำขำวิชำ 
โดยพัฒนำจำก Selling Point ของแต่ละสำขำวิชำ 

4. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ 
และยุทธศำสตร์จังหวัด 

5. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี โดยยกระดับเป็นกำรจัด           
กำรสอน MEP หรือ EP และพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิชำที่ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำประเทศ 

6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับภำคีเครือข่ำยและสถำนประกอบกำรด้วยระบบ 
ทวิภำคี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงและ/หรือมีรำยได้ระหว่ำงเรียน      
ทุกสำขำวิชำ   

7. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทวิศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำอื่น 
8. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ปลูกฝังให้รักและประพฤติตน 

ตำมวัฒนธรรมอันดีของชำติไทย 
10. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนอำชีพ 
11. ส่งเสริมกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอนำคตแห่งประเทศไทย 
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
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13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่ำนคุณวุฒิวิชำชีพอำชีวศึกษำ 
14. ส่งเสริมกำรวิจัยสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Language  :  พัฒนาคุณภาพด้านภาษา  
มำตรกำร  

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
2. จัดท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ 

ภำษำและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ 
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ English Program หรือ Mini English Program 
5. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้มีควำมเป็นผู้น ำที่ดีมีคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมสำมำรถและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งระดับภำค

และระดับชำติ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยเข้ำร่วมกิจกรรมกำร

แข่งขันทักษะระดับภำคและระดับชำติ 
4. ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรท ำงำนเป็นทีม 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

 
พันธกิจที่ 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ 

แก่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร ด้วยระบบทวิภำคี เพื่อให้ได้รับ

ประสบกำรณ์ตรงและ/หรือมีรำยได้ระหว่ำงเรียนทุกสำขำวิชำ 
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2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ โดยพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในรูปแบบทวิภำคี

หรือกำรใช้หลักสูตรร่วมกัน 

3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทวิศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำแห่งอื่น 

4. ส่งเสริมกำรแนะแนวศึกษำต่อ ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำและข้อมูลข่ำวสำร

ต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 

5. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 

มำตรกำร 

1. จัดท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ

ภำษำ และวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ 

3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  

มำตรกำร 

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

2. สร้ำงควำมรว่มมือในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรส่วนรำชกำร ชมุชน 

และสังคม 

3. สร้ำงควำมรว่มมือในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำในตำ่งประเทศ 

4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้น ำทำงวชิำกำรและวิชำชพี 

5. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
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มำตรกำร 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร จัดท ำชิ้นงำน โครงกำร (PjBL : Project 

Based Learning) ท ำให้คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และมีทักษะกระบวนกำรวิจัย    

มีควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะวิชำชีพ 

2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร ด้วยระบบทวิภำคีทุกสำขำวิชำ 

3. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรพัฒนำวิทยะฐำนะให้สูงข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศให้กับผู้บริหำร ครู และ

บุคลำกร 

2. จัดท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ

ภำษำและวัฒนธรรม 

3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้มีควำมเป็นผู้น ำที่ดีมีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรม 

2. ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมสำมำรถ และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งระดับภำค

และระดับชำติ 

3. ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรท ำงำนเป็นทีม 

4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

 

พันธกิจที่  4  ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และ            

การประกอบอาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคน          

ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 มำตรกำร 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรจัดท ำชิ้นงำนโครงกำร (PjBL : Project 

Based Learning) ท ำให้คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และมีทักษะกระบวนกำรวิจัย     

มีควำมรู้และทักษะตำมสมรรถนะวิชำชีพ 

2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3. ส่ งเสริม ให้มี ระบบกำรประกันคุณ ภำพภำยในสถำนศึ กษำทุ ก แผนกวิชำ              

และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกจำก สมศ. 

4. ส่งเสริมให้มีระบบกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ 

2. เพื่อศึกษำดูงำน/นวัตกรรมวิจัยต่ำงประเทศ หรือเผยแพร่นวัตกรรม/วิจัยเป็น

ภำษำต่ำงประเทศ 

3. จัดท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนอำชีพ

ภำษำและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้มีกำรแสดงควำมสำมำรถและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทั้งระดับภำค

และระดับชำติ 

2. ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรท ำงำนเป็นทีม 

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
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พันธกิจที่ 5  ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่  1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่ งเน้นผลิตก าลังคน          

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  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมให้ผู้สนใจเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพ พัฒนำสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพสู่กำร

เป็นผู้ประกอบกำร 
 

พันธกิจที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่ งเน้นผลิตก าลังคน          

ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 มำตรกำร 

1. ส่งเสริมพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรงำนทั้งระบบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ด้ำนกำร

บริหำรงำน น ำไปสู่แผนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงองค์กร รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพ

กำรท ำงำนของบุคลำกร 

2. ส่งเสริมกำรจัดองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศให้กับผู้บริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำแผนกวิชำ 

เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

2. ส่งเสริมควำมร่วมมือทักษะทำงภำษำกับสถำนศึกษำต่ำงประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  

มำตรกำร 

1. ส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น ำ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำร

ปฏิบัติงำนภำยใน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส เป็นธรรม มีระบบกำร

ตรวจสอบที่มีคุณภำพ 

2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนำระบบฐำนข้อมูล น ำเอำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ในระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร กำรเงิน และพัสดุ 

3. ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดร่วมกัน โดยเฉพำะทรัพยำกรด้ำนพลังงำน

ไฟฟ้ำ 
 

 

ปรัชญาวิทยาลัย 
 "คุณธรรมน ำหน้ำ พัฒนำวิชำชีพ"  
 (Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.) 
 

อัตลักษณ์ (Identity) : LVC 
 L =   Lustred Life    ชีวิตใส 
 V =   Virtuous Mind    ใจสว่ำง 
 C =   Civilized Life    พลเมืองดี 
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      L : Lustred life  ชีวิตใส  

      สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง มีควำมสำมำรถ

ในกำรสื่อสำร  มีทักษะในกำรคิดและกำรปฏิบัติ 

     V : Virtuous Mind  ใจสว่ำง  

      เป็นผู้มีควำมใฝ่ดี มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ อดทน อดกลั้น กตัญญูกตเวที สุภำพ 

     C : Civilized life  พลเมืองดี  

      เป็นผู้มีควำมระลึกในหน้ำที่ รักษำค ำพูด ท ำงำนเป็นทีม มีสัมมำคำรวะ มีวัฒนธรรม

ประชำธิปไตย มีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  มีควำมเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม          

กล้ำท ำในสิ่งถูกต้อง 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)   

หน่ึงใจเดียวกัน (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 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

3.1  ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาล าปาง 

ประวัติ ที่ตั้ง 

พ.ศ. 2480 จังหวัดล ำปำงได้จัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่ำ "โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ" โดยใช้เงินงบประมำณ
ประชำบำล เปิดท ำกำรสอนช่ำงทอผ้ำ เมื่อวันที่  1  กันยำยน  2480 

พ.ศ. 2481 โอนเข้ำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ ได้รับงบประมำณซื้อที่ดินบริเวณ ห้ำแยกประตูชัย  
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เน้ือที่ 8 ไร่ 2 งำน 56 ตำรำงวำ 
พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่ำงเย็บเสื้อผ้ำและทอผ้ำ" เปิดสอนวิชำช่ำงเย็บเสื้อผ้ำเพิ่มขึ้น 

อีกวิชำหน่ึง 
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกำรช่ำงสตรีล ำปำง" 
พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน "ระดับอำชีวะชั้นสูง" โดยรับนักเรียนที่ส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

6 (ม.ศ.3) เข้ำเรียนหลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำผ้ำและ             
เครื่องแต่ งกำย สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ส ำเร็จกำรศึกษำระดับนี้แล้ว               
ได้รับประกำศนียบัตรประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง 

พ.ศ. 2508 ได้เข้ำอยู่ในโครงกำรยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอำชีวศึกษำชั้นสูง แผนกคหกรรมศำสตร์ 
พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอำชีวศึกษำล ำปำง" เปิดสอนแผนกพณิชยกำร อีกแผนกหน่ึง 
พ.ศ. 2519 ได้รวมกับโรงเรียนกำรช่ำงล ำปำง เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง (วิทยำเขต 2)           

เมื่อวันที่ 1  ตุลำคม  2519 
พ.ศ. 2522 ได้ยกฐำนะจำกวิทยำเขต 2 เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2522 
พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชำ

บริหำรธุรกิจ และปิดไปใน พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2525 ได้ รับอนุมัติ ให้ เปิ ดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชำ

ศิลปหัตถกรรมกลุ่มวิชำวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2526 เปิดเพิ่มกลุ่มวิชำศิลปะประยุกต์ ในประเภทวิชำ ศิลปหัตถกรรม 
พ.ศ. 2527 เปิดหลักสูตร ปวส. สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำวิชำอำหำรและ

โภชนำกำร สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย เปิดหลักสูตร ปวท. สำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำร รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษำตอนปลำย โปรแกรมคหกรรม เข้ำเรียนเพิ่ม
เพื่อให้ครบหลักสูตร ปวช. สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย อำหำรและคหกรรมฯ 

พ.ศ. 2529 เปิดหลักสูตร ปวท. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 
พ.ศ. 2530 ได้ร่วมกับภำคเอกชน คือ บริษัท เอ๊กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์ส จ ำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์  

สอนนักเรียน นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก 
พ.ศ. 2535 เปิดหลักสูตร ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำวิชำกำรตลำด 
พ.ศ. 2536 เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชำหัตถอุตสำหกรรม 

เครื่องปั้นดินเผำ (เซรำมิก) 
พ.ศ. 2537 เปิดหลักสูตร ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.6 เข้ำศึกษำในคณะบริหำรธุรกิจ 
พ.ศ. 2538 เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม กลุ่มวิชำธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี)               

และกลุ่มวิชำกำรโรงแรม ซึ่งกลุ่มวิชำกำรโรงแรมได้ปิดไปใน พ.ศ. 2540 
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พ.ศ. 2540 เปิดหลักสูตรภำคสมทบ ปวส. คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 
พ.ศ. 2541 เปิดหลักสูตรภำคสมทบ ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  ซึ่งได้ปิดไปในปี พ.ศ. 2544  

เปิดภำคสมทบ ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ปิดไปในปี พ.ศ.2544         
เปิดหลักสูตรปริญญำตรี ประโยควิชำชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สำขำวิชำกำรบัญชี 

พ.ศ. 2543 เปิดภำคสมทบระดับ ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด และปิดไปใน พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำจิตรกรรมสำกล 

เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี)  
สำขำงำนกำรบริหำรงำนธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำเฉพำะอย่ำง และสำขำงำนธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์           
เปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม 

พ.ศ. 2545 เข้ำร่วมกับสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำในจังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ       
และจังหวัดล ำปำง รวมเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 

พ.ศ. 2546 เปิ ด ห ลั ก สู ต ร  ป วส . ป ระ เภ ท วิ ช ำ เท ค โน โลยี ส ำรสน เท ศและกำรสื่ อ ส ำร                
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำงำนกำรประชำสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจรับจัดงำน และได้ปิด        

ในปี พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสตร์         

สำขำงำนกำรจัดกำรคหกรรมโรงแรม  
 เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำคอมพิ วเตอร์ธุ รกิจ           

สำขำงำนกำรพัฒนำโปรแกรม  
พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ประเภทวิชำศิลปกรรม               

สำขำวิชำคอมพวิเตอร์กรำฟิก  
 เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักรำช 2556 สำขำวิชำกำรบัญชี (ต่อเน่ือง) 
 จัดกำรเรียนกำรสอน Mini English Program (MEP) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร และประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี 

 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 ใช้จัดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1           
ปีกำรศึกษำ 2556 

พ.ศ. 2557 เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด ระบบทวิภำคี 
 เปิด ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรระบบทวิภำคี 
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พ.ศ. 2558 เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 
 
3.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 
 ชื่อภำษำอังกฤษ  Lampang Vocational College 
 ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่  272  ถนนพหลโยธิน  ต ำบลหัวเวียง  อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำ ปำง

รหัสไปรษณีย์ 52000 
 โทรศัพท์  โทร. 0 5421 7101 

 โทรสำร โทร. 0 5422 8024 

 เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th 

 อีเมล lampangvc@hotmail.com  

 เน้ือที่ของสถำนศึกษำ 8 ไร่  2 งำน  56  ตำรำงวำ 

 มีอำคำรรวมทั้งสิ้น 16 หลัง ได้แก่ 

1. อำคำร 1 (อำคำรเรียนวชิำสำมัญ)     

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. บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร 

15. แฟลตภำรโรง 8 หน่วย 
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16. โรงเตำเผำเซรำมิค 
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แผนผังสังเขปแสดงบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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13.  แฟลตพักคร ู16 หน่วย หลังที่ 2 

14.  บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร 

15.  แฟลตพักภำรโรง  8  หน่วย 

16.  ห้องน้ ำนักศึกษำชำย 

17.  เสำธงชำต ิ

18.  ป้อมยำม 

19.  ที่ประดิษฐำนพระพทุธรูป 

20.  สนำมบำสเก็ตบอล 

21.  โรงเตำเผำเซรำมิก 

22. ที่ประดิษฐำนพระพฆิเนศ 

11. อำคำร 10 (อำคำร 72 ปี) 

      12. แฟลตพักครู  14  หน่วย  หลังที ่ 1 
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ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                                                                                                     
                 

 

นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

นายคติ  ปรีชา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายปณิทัต  ล้ีจินดา 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสันต์  ดวงประภา 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นางสาววารี  ชีวะเจริญ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 
 

อัตราก าลัง ปี 2559     ข้อมูล ณ วันที่ 13  กนัยายน 2559 

 
   

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร  

อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง   มีบุคลากรทั้งสิ้น   147 คน 

ก. ข้าราชการ  
 

74 คน  
 

 
1 ผู้บริหาร  5 คน  

  

 
2 ข้าราชการคร ู 68 คน  

  

 
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน  

  

ข. ลูกจ้างประจ า  
 

5 คน  
 

 
1 ท าหน้าที่สอน  คน  

  

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 5 คน  

  

ค. พนักงานราชการ  
 

3 คน  
 

 
1 ท าหน้าที่สอน 3 คน  

  

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน  คน  

  

ง. ลูกจ้างชัว่คราว  
 

65 คน  
 

 
1 ท าหน้าที่สอน 31 คน  

  

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 34 คน  

  

         

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ   คน     

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน     

 
        

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  5 คน  
 

 
1 ข้าราชการ  5 คน  

  

 
2 ลูกจ้างประจ า  คน  
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1 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  คน  

 
ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม  

 - ต่ ากว่า ม.6  
  

คน  
 

11 คน 11 คน 

 - ปวช./ม.6  
  

คน  
 

1 คน 1 คน 

 - ปวส./อนุปริญญาตร ี  คน  
 

6 คน 6 คน 

 - ปริญญาตร ี  
 

63 คน  
 

21 คน 84 คน 

 - ปริญญาโท  
 

43 คน  
  

คน 43 คน 
 - ปริญญา
เอก  

  
คน  

  
คน  คน 

  
รวม 106 คน  รวม 39 คน 145 คน 

           

 
2 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงนิที่จ้าง  

 

 
ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม  

 - จ้างดว้ยงบ
บุคลากร  ……………… คน  

 
……………… คน ……………… คน 

 - จ้างดว้ยงบด าเนินงาน ……………… คน  
 

……………… คน ……………… คน 

 - จ้างดว้ยงบเงินอุดหนุน 29 คน  
 

29 คน 58 คน 

 - จ้างดว้ยเงินรายได ้(บกศ.) ……………… คน  
 

3 คน 3 คน 

 - จ้างดว้ยเงินอื่น ๆ  1 คน  
 

1 คน 2 คน 

  
รวม 30 คน  รวม 33 คน 63 คน 

           

    ข้อมูล ณ วันที ่13  กนัยายน 2559  
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2558  (ปีปัจจุบัน)  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 3,165 คน    

หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปีปัจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
รวม

ทั้งสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 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 

 - สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 14 2 23 39 14 32 46      -       -       -  85 

 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 42 33 37 112 30 20 50      -       -       -  162 

 -  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อการโรงแรม 54 38 36 128      -       -        -       -       -       -  128 
 - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (การ
จัดการงานคหกรรมโรงแรม)      -       -       -        -  40 6 46      -       -       -  46 

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม 42 31 48 121 30 16 46      -       -       -  167 

 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 15 20 23 58      -       -        -       -       -       -  58 

 - สาขาวิชาการออกแบบ 24 11 21 56      -       -        -       -       -       -  56 

 - สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 3 0 4 7      -       -        -       -       -       -  7 

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก      -       -       -        -  30 16 46      -       -       -  46 
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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 

 -สาขาวิชาการจัดการส านักงาน         39      -  39         

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      -       -       -        -  67 78 145      -       -       -  145 

4. ทวิภาคี 25 14 12 51 71 44 115      -       -       -  166 

 - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 25 14 12 51      -       -        -       -       -       -  51 

 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก      -       -       -        -  24 21 45      -       -       -  45 

 - สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)      -       -       -        -  33 17 50      -       -       -  50 

 - สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ทวิภาคี)      -       -       -        -  14 6 20      -       -       -  20 

        0     0         
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5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      -       -       -        -  49 41 90      -       -       -  90 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      -       -       -        -  49 41 90      -       -       -  90 

        0     0         

6. Mini English Program (MEP) 80 62 83 225 64 67 131      -       -       -  356 
 - ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 37 

30 

42 109 

26 25 

51      -       -       -  160 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 43 32 41 116 38 42 80      -       -       -  196 

        0     0         

7. เทคโนโลยีบัณฑิต      -       -       -        -       -       -        -  -      -       -  0 

 - สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)      -       -       -        -       -       -        -  -      -       -  0 

                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558)     

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 400 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯระยะ
สั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. 

..............
คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 
...............

. คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 
..............

คน 
 

 

 

 

 



 

30 

 

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2559  (ปีปัจจุบัน)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  
 รวมทั้งสิ้น 3,123 คน    

หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2559 (ปีปัจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวม
ทั้งสิ้น 

    ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 606 564 614 1,784 679 660 1,339   0 0 3,123 

1. ประเภทวิชาคหกรรม 129 100 85 314 79 83 162 0 0 0 476 

 - สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 2 14 3 19 7 12 19       38 

 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 71 39 47 157 41 36 77       234 

 -  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อการโรงแรม 56 47 35 138        -         -  0       138 
 - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (การจัดการ
งานคหกรรมโรงแรม)         31 35 66       66 

2. ประเภทวิชาศิลปกรรม 47 32 39 118 30 26 56        -         -         -  174 

 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 22 11 26 59             59 

 - สาขาวิชาการออกแบบ 25 18 13 56             56 

 - สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 0 3 0 3             3 

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก        -         -         -  0 30 26 56       56 
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3. ประเภทวิชาพาณิชยการ/พณิชยกรรม 349 349 414 1,112 436 394 830        -         -         -  1,942 

 - 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 

 - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์        -  0 2 2             2 

 - 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 

 -สาขาวิชาการจัดการส านักงาน       0 40 33 73         

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       0 72 64 136       136 

4. ทวิภาคี 13 19 17 49 43 53 96        -         -         -  145 

 - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 13 19 17 49             49 

 - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก         30 23 53       53 

 - สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)         13 20 33       33 

 - สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ทวิภาคี)         0 10 10       10 

        0     0         
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5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        -         -         -         -  25 45 70        -         -         -  70 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         25 45 70       70 

        0     0         

6. Mini English Program (MEP) 68 64 59 191 66 59 125        -         -         -  316 
 - ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

41 

23 

27 91 

34 24 

58       149 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 27 41 32 100 32 35 67       167 

        0     0         

7. เทคโนโลยีบัณฑิต        -         -         -         -         -         -         -  -        -         -  0 

 - สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)        -         -         -         -         -         -         -  -        -         -  0 

                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 
ทั้งปีการศึกษา 
(2558) รวมทั้งสิ้น   คน      

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 400 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯระยะ
สั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. 

..............
คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 
..............

คน 

            

 



บทที่ 3   
สภาพการด าเนินงานและผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนงบประมาณ  ประจ าปี  2559 

 

1. สภาพการด าเนินงาน  
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย (Goal)         
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางได้ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยนํามาบูรณาการ          
กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย และได้
กําหนดนโยบาย 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – ปีงบประมาณ 2562) เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม                

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน            
ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language  :  พัฒนาคุณภาพด้านภาษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้นํา  

พันธกิจที่ 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ 
แก่ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคนด้าน

อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership : พัฒนาการเป็นผู้นํา  

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนนุบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้นํา  

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการ

ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน          

ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้นํา  
 
 

พันธกิจที่ 5  ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน 

ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้นํา  

พันธกิจที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตกําลังคน                       

ด้านอาชีวศึกษาให้ “ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 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 และภาษาท่ีรื่นรมย์ (Edutainment Land) 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรด้านวิชาชีพและภาษา 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน 
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2.  ผลการด าเนินงาน 
 ในส่วนของการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ ประจําปี 2559 อาจพิจารณาได้จากข้อมูลต่างๆ 
ตามลําดับต่อไปนี้ 

 
สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน/ครุภัณฑ์การศึกษา/วัสดุถาวร 
 

ฝ่าย/แผนก/งาน รายการครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 
ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายวิชาการ 

 
- เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง 

 
9,050 

- งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

- ช้ันใส่เอกสาร 3 ช้ัน 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 

3,500 
2,500 
1,600 
1,600 
1,500 
4,900 

- แผนกวิชาการบัญชี - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง 
- เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 40 ตัวๆ ละ 1,800 บาท 

26,215 
18,900 
72,000 

- แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กล้องดิจิตอล 1 ตัว 
- External Hard disk 500 GB 2 อัน 

12,590 
3,200 

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 18,900 
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- 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 
- ช้ันวางเอนกประสงค์ 3 ช้ัน 1 ชุด 
- อุปกรณ์สํารองข้อมูล 1 อัน 
- แบตเตอรี่สํารอง 1 อัน 
- ลําโพง 1 ชุด 

 
2,500 
1,800 
1,200 
1,200 
4,900 
6,000 
5,000 
3,000 

700 
2,400 
1,180 

990 
- แผนกวิชาการตลาด 
 

- 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 

230,720 
80,000 
2,500 

30,000 
17,000 
2,000 
1,900 

- แผนกวิชาเลขานุการ 
 

- เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป 

19,500 
60,000 

- แผนกวิชาคหกรรม 
 

- เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดต้ัง 1 ชุด 
- ตู้กระจกบานเล่ือน 1 ใบ 
- ตู้ทึบบานเล่ือน 1 ใบ 

19,500 
3,600 
3,500 

- แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 

- เครื่องถ่ายสกรีนอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
- โคมไฟต้ังโต๊ะพื้น 3 ชุดๆ ละ 1,500 บาท 
- สว่านไขควงไร้สาย 1 ชุด 

45,000 
4,500 
3,500 

- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

- เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง 
- ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 2 ชุด 
- ลูกวอลเลย์บอล 10 ลูกๆ ละ 1,200 บาท 

13,950 
4,690 
2,000 

12,000 
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- ม่านบังแสง 8 อัน 2,712 
- แผนกวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ - เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง 13,950 
- แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค - หินเจีย 1 เครื่อง 4,000 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟฟิก 
- โครงฉากถ่ายภาพ 1 โครง 
 

4,400 
 

- แผนกวิชาการออกแบบ - โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 20 ชุดๆ ละ 3,000 บาท 60,000 
- แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
- โต๊ะทํางาน 2 ตัว 
 

5,000 
 

- แผนกวิชาการจัดการ
สํานักงาน 

- Hardisk External 2 อัน 
- เมาส์พอยท์เตอร์ 1 อัน 

4,800 
1,500 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- งานพัสดุ 

 
- รถยนต์โดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง ดีเซล 1 คัน 
- พัดลมติดผนัง 2 เครื่อง 

 
1,294,000 

2,080 
- งานทะเบียน - PC คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

- เครื่องปั๊มนูน 1 เครื่อง 
- เก้าอี้สํานักงาน 4 ตัวๆ ละ 1,500 บาท 

16,000 
4,300 
6,000 

- งานการเงิน - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 24,800 
- งานบัญชี - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 24,800 
- งานบริหารท่ัวไป - external Hardisk 1 อัน 3,000 
- งานประชาสัมพันธ์ - พัดลมติดผนัง 3 เครื่องๆ ละ 1,400 บาท 4,350 
- งานอาคารสถานท่ี 
 

- พัดลมใบพัดส้ม ขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว 
- พัดลมต้ังพื้นสไลด์ขนาด 18 นิ้ว 1 ตัว 
- พัดลมเพดาน 3 เครื่องๆ ละ 1,200 บาท 

1,650 
1,050 
3,600 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- งานประกันคุณภาพฯ 

 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 1 

 
20,700 

- งานศูนย์ข้อมูลฯ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Private Cloud 
Storage 1 เครื่อง 

99,000 
 

- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ - โต๊ะทํางานไม้ 1 ตัว 
- เก้าอี้สํานักงาน 2 ตัว 

2,500 
3,000 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
- งานปกครอง 

 
- กล้องวงจรปิด 1 ชุด 

 
28,000 
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- ชุดกล้องวงจรปิด และจอภาพ พร้อมติดต้ัง 40,000 
- งานแนะแนวอาชีพ 
 

- เครื่องปริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง 
- External Harddisk 1 เครื่อง 
- พัดลมโคจร 1 เครื่อง 

4,400 
2,230 
1,450 

- งานกิจกรรมฯ (องค์การฯ) - ปากกา Pen Tablets (DRAW) 1 อัน 
- ปากกา Pen Tablets (ART) 1 อัน 

3,400 
4,700 

รวมทั้งสิ้น 2,454,557 
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ผลการด าเนินงาน 
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ตารางที่  1  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.1  ปีการศึกษา  2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

   ประเภทวิชา เป้าหมายจ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่รับจริง 

พณิชยการ 340 349 

คหกรรม 140 129 

ศิลปกรรม 80 47 

ทวิภาคี 20 13 

Mini English Program (MEP) 70 68 

รวมทั้งสิ้น 650 606 

   

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

ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

การบัญชี 105 121 121 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 105 106 106 

การตลาด 70 79 79 

การเลขานุการ 60 43 43 

รวมทั้งสิ้น 340 349 349 

    

    

    รูปที่ 2 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. สาขางานพณิชยการ ปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่  3  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์    

ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

     สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 
 แฟช่ันและส่ิงทอ 35 2 2 
 อาหารและโภชนาการ 35 71 71 
 คหกรรมศาสตร์ 70 56 56 
 รวมทั้งสิ้น 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 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

วิจิตรศิลป์ 25 22 22 

การออกแบบ 35 25 25 

ศิลปกรรมเซรามิก 20 0 0 

รวมทั้งสิ้น 80 47 47 

    

    รูปที่  4  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ศิลปกรรม ปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่  5  รายงานการรับนักเรียน  - นักศึกษา  ระดับ ปวช.  ทวิภาค ี ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

     ประเภทวิชา สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าปลีก 20 13 13 

รวมทั้งสิ้น 20 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 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

     ประเภทวิชา สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ 35 41 41 

พณิชยกรรม การบัญชี 35 27 27 

รวมทั้งสิ้น 70 68 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 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    ประเภทวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

บริหารธุรกิจ 350 436 436 

คหกรรมศาสตร์ 70 79 79 

ศิลปกรรม 20 30 30 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 25 25 

ทวิภาคี 60 43 43 

Mini English Program (MEP) 55 66 66 

รวมทั้งสิ้น 595 679 679 

    

    รูปที่ 7  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. 1  ปีการศึกษา 2559 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



46 
 

ตารางที่ 8 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    สาขาวิชา  เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

การบัญชี (ปวช.) 105 118 118 

การบัญชี (ม.6) 35 76 76 

การตลาด 60 58 58 

การตลาด (ม.6) 30 41 41 

การเลขานุการ 30 31 31 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 72 72 

การจัดการสํานักงาน 30 40 40 

รวมทั้งสิ้น 350 436 436 

    รูปที่  8  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่  9  รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม  ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    

สาขาวิชา 
เป้าหมายการ

รับ 
จ านวนผู้มา

สมัคร 
จ านวนผู้รับ

จริง 

เทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ 20 7 7 

อาหารและโภชนาการ 20 41 41 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 30 31 31 

รวมทั้งสิ้น 70 79 79 

    

    รูปที่  9  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่ 10 รายงานการรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 20 30 30  

รวมทั้งสิ้น 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  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

    

สาขาวิชา 
เป้าหมายการ

รับ 
จ านวนผู้มา

สมัคร 
จ านวนผู้รับ

จริง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 25 25 

รวมทั้งสิ้น 40 25 25 

    

    รูปที่  11  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา  ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

     

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
เป้าหมายการ

รับ จ านวนผู้มาสมัคร 
จ านวนผู้รับ

จริง 

บริหารธุรกิจ การตลาด 35 13 13 

บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 15 30 30 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ 10 0 0 

รวมทั้งสิ้น 60 43 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  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

     ประเภทวิชา สาขาวิชา เป้าหมายการรับ จ านวนผู้มาสมัคร จ านวนผู้รับจริง 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ 20 34 34 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 35 32 32 

รวมทั้งสิ้น 55 66 66 

     

     รูปที่  13  รายงานการรับนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวส. Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 
2559 
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ตารางที่  14  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับที่ รายการ ที่ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 

จ านวนที่จ่ายจริง 

1 เงินเดือน            34,676,599.66           34,676,599.66  

2 เงินวทิยฐานะ              3,684,611.28           3,684,611.28  

3 เงินประจําตําแหน่ง             2,407,574.19             2,407,574.19  

4 ค่าจ้างประจํา             1,359,480.00             1,359,480.00  

5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ               891,536.00               823,012.00  

6 ค่าตอบแทน 
 

           3,512,590.00  

7 ค่าใช้สอย             7,479,500.00               801,141.32  
8 ค่าวัสดุ 

 
           1,838,441.78  

9 ค่าสาธารณูปโภค 
 

      1,328,027.89  

10 ครุภัณฑ์               880,000.00               828,000.00  

11 ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง (กันไว้เบิกเหล่ือมปี)            10,372,655.47           10,372,655.47  

12 รายจ่ายอื่น ๆ             3,845,800.00             3,816,299.79  
13 เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ 

จําเป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด
เล็กท่ัวประเทศ 

            2,930,000.00             2,919,000.00  

  รวมรายจ่าย          68,527,756.60        68,367,433.38  

รูปที่  14  รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ตารางที่ 15  รายงานการจัดท าแผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
                2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

   ล าดับที่ หมวดรายรับ จ านวนเงิน 
1 รายรับเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ 8,342,559.00  
  รวมรายรับ 8,342,559.00  

   

   รูปที่ 15 กราฟแสดงการจัดท าแผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ ปีงบประมาณ 2559 
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ตารางที่  16  รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

   รหัส หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
220 ค่าจ้างช่ัวคราว               204,695.00  
300 ค่าตอบแทน                   2,500,210.80  
400 ค่าใช้สอย                    2,933,009.22  
410 ค่าสาธารณูปโภค        1,343,974.51  
500 ค่าวัสดุ              3,727,442.43  
600 ค่าครุภัณฑ์                 2,531,735.00  
700 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง            915,500.00  
900 รายจ่ายอื่น ๆ                     127.09  
  รวมรายจ่าย                   14,156,694.05  

   รูปที่ 16    รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ    ปีการศึกษา   2559 
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ตารางที ่17  รายงานการรบัเงนิอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ประจ าป ี
งบประมาณ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 ล าดับที่ หมวดรายรับ จ านวนเงิน 

1 รายรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 17,030,515.00  
2 รายรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจําตัวผู้เรียน 639,000.00  
3 รายรับเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00  
4 รายรับเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 110,000.00  
5 รายรับเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ 184,000.00  

  รวมรายรับ 17,978,515.00  

   

  รูปที่  17  กราฟแสดงการรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ 2559 
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ตารางที่  18  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจ าปีงบประมาณ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับที่ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างช่ัวคราว 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 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    -    

8 อุดหนุนเรียนฟร-ีอุปกรณ์   779,240.00  

9 อุดหนุนเรียนฟร-ีเครื่องแบบ   1,521,900.00  

10 อุดหนุนเรียนฟร-ีหนังสือ 3,588,703.90  

11 อุดหนุนเรียนฟร-ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,716,175.00  

12 รายจ่ายอื่น               -    

13 เงินอุดหนุน-เครื่องมือประจําตัวผู้เรียน (กันไว้เบิกเหล่ือมปี) 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 จ าแนกตามงานในฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือประจ าปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน อัตราร้อยละ 

1 รองผู้อํานวยการฝ่าย    34,520.00  15.38 

2 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  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 

6 
งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา   72,926.20  32.50 

7 
งานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบ
ธุรกิจ         -    0.00 

รวมทั้งสิ้น  224,386.20             100.00  

    

    รูปที่  19   แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน  ปีงบประมาณ   2559 
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ตารางที่  20  ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จ าแนกตามงานในฝ่ายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 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 งานส่ือการเรียนการสอน           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 จ าแนกตามงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน อัตราร้อยละ 

1 รองผู้อํานวยการฝ่าย        784.00  0.05 

2 งานบริหารงานท่ัวไป 134,450.60  8.75 

  งานเอกสารการพิมพ ์ 152,618.02  9.93 

3 งานบุคลากร  82,589.95  5.37 

4 งานการเงิน   99,235.90  6.46 

5 งานการบัญชี  74,135.60  4.82 

6 งานอาคารสถานท่ี  687,545.15  44.73 

7 งานประชาสัมพันธ ์    36,351.90  2.36 

8 งานทะเบียน   114,981.80  7.48 

9 งานพัสดุ 154,518.00  10.05 

รวมทั้งสิ้น  1,537,210.92    100.00  

    รูปที่  21   แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน  ปีงบประมาณ   2559 
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ตารางที่  22  ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จ าแนกตามงานในฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

  

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน อัตราร้อยละ 

1 รองผู้อํานวยการฝ่าย                       -    0.00 

2 งานปกครอง นักเรียน นักศึกษา              24,873.73  8.56 

3 งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา              30,915.08  10.64 

4 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน               7,949.00  2.74 

5 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน              86,132.70  29.65 

6 งานครูท่ีปรึกษา              12,876.00  4.43 

7 งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา            115,296.30  39.69 

  - องค์การวิชาชีพ              12,482.35  4.30 

รวมทั้งสิ้น            290,525.16         100.00  

    รูปที่  22    แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน ปีงบประมาณ   2559 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



61 
 

ตารางที่  23  ตารางรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุจ าแนกตามแผนกวิชา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
ล าดับ แผนกวิชา จ านวนเงิน อัตราร้อยละ 

1 การบัญชี       133,455.20  5.38 
2 เลขานุการ        67,376.05  2.71 
3 การตลาด       148,539.35  5.99 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       367,858.62  14.82 
5 การจัดการธุรกิจค้าปลีก        55,845.60  2.25 
6 เทคโนโลยีสารสนเทศ        40,265.00  1.62 
7 การจัดการสํานักงาน        65,312.00  2.63 
8 แฟช่ันและส่ิงทอ       183,163.50  7.38 
9 อาหารและโภชนาการ       616,476.75  24.84 
10 คหกรรมศาสตร์       264,358.60  10.65 
11 วิจิตรศิลป์       182,326.82  7.35 
12 ทักษะชีวิต       216,732.95  8.73 
13 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก        32,300.00  1.30 
14 การออกแบบ        59,527.37  2.40 
15 ศิลปกรรมเซรามิกส์        48,262.55  1.94 

รวมทั้งสิ้น    2,481,800.36  100.00 

   
 

รูปที่ 23    รายจ่ายหมวดค่าวัสดุของฝ่าย/งาน  ปีงบประมาณ   2559 
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ตารางที่ 24  ตารางสรุปรายจ่ายจริงหมวดค่าวัสดุ จ าแนกตามฝ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 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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ตารางท่ี  25  ตารางรายจ่ายจริงหมวดค่าสาธารณูปโภคประจําปีงบประมาณ 2559 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

 
หมวดรายจ่าย เงิน

งบประมาณ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินอุดหนุนการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวนเงินรวม อัตราร้อยละ 

ค่านํ้าประปา     223,325.35        98,555.35               69,736.66      391,617.36  12.78 

ค่าไฟฟ้า   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       21,395.00           4,792.00                 9,564.00        35,751.00  1.17 

ค่า
อินเทอร์เน็ต                -                     -                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  

รูปที่  25   แผนภูมิรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค     ปีงบประมาณ   2559 
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ตารางที่  27   ตารางสรุปผลการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดับ 
จ านวนคน จ านวนเงิน (บาท) 

รายเก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ 
ระดับ  ปวช. 
ระดับ  ปวส. 

259 
454 

124 
68 

3,757,050 
7,967,375 

2,028,950 
1,258,650 

รวมทั้งสิ้น 713 192 11,724,425 3,287,600 
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ตารางที่ 28  ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวนที่ได้รับ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ทุน ทุนละ 

1 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร 

1 22,000 22,000  

2 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย 1 8,000 8,000  
3 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน ์ 1 14,000 14,000  
4 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธินวธรรม 1 8,000 8,000  
5 ทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า 1 12,000 12,000  
6 ทุนการศึกษากองทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด 4 3,000 12,000  
7 ทุนการศึกษาชมรมผู้ปกครอง-ครู  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
34 3,000 102,000  

8 ทุนการศึกษาสวัสดิการเงินประกันอุบัติเหตุ  
นักเรียนนักศึกษา 

12 3,000 36,000  

9 ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ กยศ.  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

5 3,000 15,000  

10 ทุนการศึกษาคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 7 3,000 21,000  
11 ทุนการศึกษาอาจารย์อัญชนา  เหมวงศ์กุล 2 5,000 10,000  
12 ทุนการศึกษา บริษัท อัญชนาออดิท จํากัด 2 5,000 10,000  
13 ทุนการศึกษาสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 5 3,000 15,000  
14 ทุนการศึกษา บริษัท ไทยน้ําทิพย์ 2 3,000 6,000  
15 สํานักพิมพ์เอมพันธ ์ 1 2,000 2,000  
16 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1 2,000 2,000  
17 ทุนการศึกษาร้านภัณฑ์เพ็ญ 1 2,000 2,000  
18 ร้านรัตนภัณฑ์ 1 3,000 3,000  
19 ทุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด

ลําปาง 
5 4,000 20,000  

 
 
 



67 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ตารางที่  27   ตารางสรุปผลการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดับ 
จ านวนคน จ านวนเงิน (บาท) 

รายเก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ 
ระดับ  ปวช. 
ระดับ  ปวส. 

259 
454 

124 
68 

3,757,050 
7,967,375 

2,028,950 
1,258,650 

รวมทั้งสิ้น 713 192 11,724,425 3,287,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 28  ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวนที่ได้รับ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ทุน ทุนละ 

1 ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร 

1 22,000 22,000  

2 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย 1 8,000 8,000  
3 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน ์ 1 14,000 14,000  
4 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธินวธรรม 1 8,000 8,000  
5 ทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า 1 12,000 12,000  
6 ทุนการศึกษากองทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 4 3,000 12,000  
7 ทุนการศึกษาชมรมผู้ปกครอง-ครู  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
34 3,000 102,000  

8 ทุนการศึกษาสวัสดิการเงินประกันอุบัติเหตุ  
นักเรียนนักศึกษา 

12 3,000 36,000  

9 ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และ กยศ.  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

5 3,000 15,000  

10 ทุนการศึกษาคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 7 3,000 21,000  
11 ทุนการศึกษาอาจารย์อัญชนา  เหมวงศ์กุล 2 5,000 10,000  
12 ทุนการศึกษา บริษัท อัญชนาออดิท จ ากัด 2 5,000 10,000  
13 ทุนการศึกษาสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 5 3,000 15,000  
14 ทุนการศึกษา บริษัท ไทยน  าทิพย์ 2 3,000 6,000  
15 ส านักพิมพ์เอมพันธ ์ 1 2,000 2,000  
16 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1 2,000 2,000  
17 ทุนการศึกษาร้านภัณฑ์เพ็ญ 1 2,000 2,000  
18 ร้านรัตนภัณฑ์ 1 3,000 3,000  
19 ทุนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด 5 4,000 20,000  



 

ล าปาง 
รวมทั้งสิ้น 87 - 320,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตามแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 



บทที่  4   
ผลงานดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ประจ าปี  2559 

 
 ในปีการศึกษา  2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยเช่ือมโยงความร่วมมือระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้สอดคล้องกับระดับ
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ี โดยบูรณาการท้ังด้านวิชาการ การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
เป้าหมาย ให้กลมกลืนกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และบุคลากรทุกระดับ  โดยก าหนดเป้าหมาย
ส าคัญ ดังนี้ 
 
1.  การบรหิารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม                

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคน  ด้านอาชีวศึกษาให้ 
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดท าช้ินงานโครงการ (PjBL: Project 

Based Learning) ท าให้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย    
มีความรู้ และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ 

2. ส่ง เสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เป็นภาษาอั งกฤษ(Mini English              
Program : MEP) ทุกสาขาวิชา และยกระดับสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program : MEP) ให้เป็นหลักสูตรท่ีสอน
อังกฤษทุกวิชา (English Program : EP) 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สร้างความเป็นเลิศ (Excellent) ทุกสาขาวิชา 
โดยพัฒนาจากจุดเด่นหรือจุดขาย (Selling Point) ของแต่ละสาขาวิชา 

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
และยุทธศาสตร์จังหวัด 

5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยยกระดับเป็นการจัด                 
การสอนวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program : MEP) หรือ หลักสูตร 
ท่ีสอนอังกฤษทุกวิชา (English Program : EP) และพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการด้วยระบบ   
ทวิภาคี เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ/หรือมีรายได้ระหว่างเรียน                 
ทุกสาขาวิชา   
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7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝังให้รักและประพฤติตน 

ตามวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย 
10. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 
11. ส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพอนาคตแห่งประเทศไทย 
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
13. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา 
14. ส่งเสริมการวิจัยสร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language  :  พัฒนาคุณภาพด้านภาษา  
มาตรการ  
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
2. จัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ 

ภาษาและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา English Program หรือ Mini English Program 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้น าท่ีดีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันท้ังระดับภาค

และระดับชาติ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันทักษะระดับภาคและระดับชาติ 
4. ส่งเสริมค่านิยมในการท างานเป็นทีม 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกับชุมชน 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 

พันธกิจท่ี 2 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาชีพ 
แก่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้           
“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. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
มาตรการ 
1. จัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ

ภาษา และวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  
มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกับชุมชน 

2. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการส่วนราชการ ชุมชน 

และสังคม 

3. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 

5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้             
“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
มาตรการ 
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1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดท าช้ินงาน โครงการ (PjBL : Project 

Based Learning) ท าให้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย    

มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรพัฒนาวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร ครู และ

บุคลากร 

 

2. จัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ

ภาษาและวัฒนธรรม 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้น าท่ีดีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 

2. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันท้ังระดับภาค

และระดับชาติ 

3. ส่งเสริมค่านิยมในการท างานเป็นทีม 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกับชุมชน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 

พันธกิจท่ี 4  ส่งเสริมให้มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการประกอบ

อาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้              

“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 มาตรการ 
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1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดท าช้ินงานโครงการ (PjBL : Project 

Based Learning) ท าให้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะกระบวนการวิจัย มี

ความรู้และทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแผนกวิชา และเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 

4. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

2. เพื่อศึกษาดูงาน/นวัตกรรมวิจัยต่างประเทศ หรือเผยแพร่นวัตกรรม/วิจัยเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

3. จัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิทยาการด้านอาชีพ

ภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้มีการแสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันท้ังระดับภาค

และระดับชาติ 

2. ส่งเสริมค่านิยมในการท างานเป็นทีม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกับชุมชน 

พันธกิจท่ี 5  ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้สนใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคน  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. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพระยะส้ันให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ผู้สนใจเรียนรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพสู่การ

เป็นผู้ประกอบการ  

พันธกิจท่ี 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มุ่งเน้นผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้                    

“ดี เก่ง มีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

มาตรการ 

1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานท้ังระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการ

บริหารงาน น าไปสู่แผนการด าเนินงานปรับปรุงองค์กร รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพ

การท างานของบุคลากร 

2. ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Language : พัฒนาคุณภาพด้านภาษา 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริมความร่วมมือทักษะทางภาษากับสถานศึกษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Leadership  :  พัฒนาการเป็นผู้น า  
มาตรการ 
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1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ลดความซ้ าซ้อนในการ

ปฏิบัติงานภายใน พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการ

ตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล น าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหารจัดการบุคลากร การเงิน และพัสดุ 

3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดร่วมกัน โดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงาน

ไฟฟ้า 
 

3.  ผลการด าเนนิงานและผลงานดีเดน่ทีค่วรยกย่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยน ามาบูรณาการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย  พบว่า ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม มีคุณาาพ  
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  ดังจะเห็นได้จากาาพกิจกรรมและความส าเร็จต่างๆ  ดังนี้ 
 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ  ดังนี้ 

1.1  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาล าปาง จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 

1.2  รางวัลระดับชาติ ส าหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ท่ีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาและ
การด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
ประจ าปี 2558 ได้ ร้อยละ 100 ในระดับ ดีมาก 

1.3  รางวัลระดับประเทศ  รางวัลโล่เกียรติคุณแก่ “โครงการต้นแบบระดับประเทศ” 
ประจ าปี 2559 ช่ือผลงาน โครงการแปลงขยะเป็นบุญด้วยศาสตร์และศิลป์พอเพียง  ของชมรม
เศรษฐกิจพอเพียง SMART วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง โดยมีนายวีระ ทองทาบ เป็นครูผู้ควบคุม
โครงการรางวัลนี้จัดโดยสาาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2559  ณ บริเวณ            
ลานวิคตอรี่พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมราูมิ กรุงเทพฯ 

2. ประเภทผลงานของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ได้รับ              
เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 

2.1  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับประเทศ) ประเาทครู -อาจารย์ การแข่งขัน               
หมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งท่ี 14 (V-GO XIV) ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายคติ  ปรีชา   จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 
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2.2  รางวัลคุณธรรมเข็มทอง (รางวัลระดับชาติ) ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางวรรณาา                 
ไกรวัลอาารณ์  ได้รับจาก พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 
16 มกราคม 2559 

2.3  รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” (รางวัลระดับชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้แก ่
(1) นางณัฐการญจน์ ถาวรรัตน์ 
(2) นางนิตยา หลวงจันทร์ 
(3) นางสาวพรรณี เช้ือค าลือ 
(4) นายพินิจ นครพันธุ์ 
(5) นางมายูร สีบุญเรือง 
(6) นายสุธีร์ ฟูเต็มวงศ์ 
(7) นางอัญชนา เหมวงศ์กุล 
(8) นางสาวอัญชุลี ทวีบุญ 
(9) นายอุดมฤทธิ์ มูลฟู 

2.4  รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2558 ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 
“ครูผู้สอนดีเด่น” ได้แก่   

(1) นางวรรณาา ไกวัลอาารณ์ 
(2) นายวีระ ทองทาบวงศ์ 

2.5 รางวัลระดับชาติ รางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2557 โดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2559  มีดังนี้ 

(1) นายวีระ    ทองทาบวงศ์ สาขา เศรษฐกิจพอเพียง ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง 

(2) นางวรรณาา   ไกวัลอาารณ์  สาขา  คุณธรรมจริยธรรม  ของอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง 

2.6  รางวัลระดับาาคเหนือ  ส่ือ ICT เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2559 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษาาาคเหนือ รายละเอียดดังน้ี 

(1) รางวัลระดับเหรียญทอง ส่ือการเรียนรู้เรื่อง าาษีธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ผู้ได้รับ
รางวัล คือ นางอัญชนา  เหมวงศ์กุล 

(2) รางวัลระดับเหรียญเงิน  ส่ือการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้านโดยใช้โครงงาน               
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 ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Law)           
ผู้ได้รับรางวัลคือ  น.ส.ปรียา  ปันธิยะ 

(4) รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การสอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม โดยระบบ 
E-Learning ด้วย Moodle ผู้ได้รับรางวัล คือ นางวรรณาา  ไกวัลอาารณ์ 



93 

 

2.7  รางวัลชนะเลิศ การประกวดค าขวัญ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ป ี
ประเาทรางวัล ระดับประชาชนท่ัวไป อายุ 23 ปี ขึ้นไป จัดโดย ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 
(ล าปาง) เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 ผู้ได้รับรางวัล นายวีระ  ทองทาบวงศ์ 

 
3.  ประเภทผลงานนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ได้รับเกียรติบัตร ประกาศ

เกียรติคุณ ดังนี้ 

3.1  รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
1 การใช้คอมพิวเตอร์ 

ในงานบัญชี 
น.ส.ดาริน  ยะทุ่งตัน 
น.ส.เมวิกา  สมศรี 

ชนะเลิศ 
ระดับรางวัล
เหรียญทอง 

นางอ้อยใจ  แดงอินทร์ 

น.ส.ชฎาพร  หน้าผ่อง 
น.ส.ธนิสรา  การรักษ์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  

ระดับเหรียญเงิน 

นางอ้อยใจ  แดงอินทร์ 

น.ส.อัจฉราารณ์  สุขแจ่ม 
น.ส.มัสยา  ชุ่มอินจักร 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  
ระดับ 

เหรียญทองแดง 

นางอ้อยใจ  แดงอินทร์ 

2 โปรแกรมส าเร็จรูป         
เพื่องานบัญชี 

น.ส.อัจฉราารณ์  สุขแจ่ม 
น.ส.มัสยา  ชุ่มอินจักร 

ชนะเลิศ นางวรรณา  เทพฉิม 

3 พิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ธัญญา กองจันทร์เพ็ชร รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร 

4 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย 
คอมพิวเตอร์ 

นายาูวนัย ค าใจงาม ชนะเลิศ น.ส.อานีสรา โศานศุกร์ 

5 การเขียนแผนธุรกิจ นายชูตระกูล บุญมาวงค์ 
น.ส.รสริน วงศ์ช่ืนใจ 
น.ส.เดือนเต็มดวง กิติค า 

ชนะเลิศ นางกัลยา ผลศิริ 

ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
  น.ส.พรรณวิาา ต๊ะน้อย 

น.ส.อมรรัตน์ บุญเลิศ 
  

6 The Marketing 
Challenge 

นายอโนชา มานันชัย 
น.ส.ไอริน เช้ือพรรณงาม 
น.ส.กัญญาณัฐ เกตุแก้ว 

ชนะเลิศ นายาักดี ศรีอรุณ 
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7 การขายสินค้าออนไลน์ น.ส.อรกัญญา วงศ์รักไทย 
น.ส.อชิรญา สมเสียง 

ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง 

นางชญานันท์ ธิราช 

8 การออกแบบ  
Web Page 

น.ส.ปุญชรัศน์ ดวงตา 
น.ส.อารยา พันธุ์ดี 

ชนะเลิศ นายประยุทธ าาคบุญ 

9 การประกวด 3D 
Animation 

นายธเนศ อินต๊ะยศ 
น.ส.ปาริญา วงศ์ชัชวาล 
น.ส.นันทิชา ตลับไม้ 
น.ส.กัลญาณี ริมสุข 
น.ส.อรญา สายทรัพย์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นายพีรพงษ์ วงศ์วิชัย 

10 การประกอบอาหารไทย
เป็นชุด 

นายศตพล  ม่วงจินดา 
น.ส.เกสร  ฟั่นอุต 
นายสุรเดช  อุตส่าห์ 

ชนะเลิศ นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ 

นายกรชัย กุนชู 
นายเพชร รัตนชัย 
น.ส.ผกามาศ รบสุดใจ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ 

น.ส.ศิรินันท์ ไชยโย 
น.ส.สุมิตรา ตันกลาง 
น.ส.นาลี ยะวัง 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ 

11 การประกวดอาหารชุด
แบบตะวันตก 

นายปฏิาาณ อิ่นแก้วเครือ 
นายศิรายุทธ เทศรุ่งเรือง 
น.ส.สุรีวัลย์ ขุนเกศา 

ชนะเลิศ น.ส.ขนิษฐา อุทัศน์ 

น.ส.มุนิน ศิริมาศ 
นายกิติพันธ์ หมูแสนทอง 
น.ส.กฤตพร วิตรฐาน 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.ขนิษฐา อุทัศน์ 

นายก าพล แซ่ซิ 
นายคเชนทร์ ศรีนวล 
นายนพรัช บุญศิลป์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

น.ส.ขนิษฐา อุทัศน์ 

12 การประยุกต์ดอกไม ้
ในท้องถิ่น 

นายธีรพงษ์ สายเทพ 
นายอิทธิพล แสนแก้ว 
น.ส.ทิพาาพร วงค์กาบิน 
น.ส.วราพร ค ามาออน 

ชนะเลิศ น.ส.ฉันทนา หอมขจร 

ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
  นายฐิติกานต์ สุนายน 

นายอาิสิทธิ์ นนทวงษ์ 
น.ส.กิ่งเพ็ชร คงเวช 
น.ส.ปอรวัน จ๋ีเอ้ย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.ฉันทนา หอมขจร 
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13 ประยุกต์ดอกไม ้
แบบไทย 

นายอัษฎาวุธ ใจอาวุธ 
น.ส.วิไลพร ค าป่อง 
น.ส.ยุาารัตน์ ยะเปียงปลูก 

ชนะเลิศ น.ส.จงกล นันทพล 

นายทวีศักดิ์ โลแสง 
น.ส.กฤษติยาารณ์ แสวงดี 
น.ส.นิาาพร ดวงดี 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.จงกล นันทพล 

14 การออกแบบและตัดเย็บ
ชุดนอนวัยรุ่นหญงิ  
อายุ 15-20 ปี 

น.ส.สร้อย ผาด่าน 
น.ส.ฐิติมา สง่าผากุล 
น.ส.วาสนา แซ่โย่ง 

ชนะเลิศ นางพัชรินทร์ มีทรัพย ์

น.ส.นารี แซ่โย่ง 
น.ส.สุชานันท์ แซ่เห้อ 
น.ส.ธัญญาวดี กุลงามสวัสด์ิ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางพัชรินทร์ มีทรัพย ์

น.ส.ปาริชาติ แซ่โซ้ง 
น.ส.อจิราาส์ วิสุทธิกุลชัย 
น.ส.กุลชา แซ่มา 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางพัชรินทร์ มีทรัพย ์

15 การออกแบบและ 
ตัดเย็บชุดท างานสตรี 
อายุ 25-35 ปี 

น.ส.สุวนันท์ ครรลองหรรษา 
น.ส.นาัสสร แซ่ส่ง 
น.ส.กรวิาา หาญเรืองกิจ 

ชนะเลิศ นางพัชรา  
พรหมสาขา ณ สกลนคร 

น.ส.ทัดดาว แซ่ลี 
น.ส.กรนันท์ รักษ์ยั่งยนืกุล 
นายาานุวัฒน์ อุดมสาาพพรชัย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางพัชรา  
พรหมสาขา ณ สกลนคร 

นายจักรวาล แซ่ว้าง 
น.ส.กมลวรรณ แซ่เห่อ 
น.ส.ไพลิน แซ่วะ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางพัชรา  
พรหมสาขา ณ สกลนคร 

16 งานออกแบบ 3D 
Animation ช้างไทย 

นายณัฐวัฒน์ ดวงใจ 
นายรามนรินทร์ ชัยชนะ 

ชนะเลิศ นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

นายาัทรชา ศรีบุตร 
นายณัฐธวัลย์ ขันด า 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

น.ส.สายใจ ศรีเพทธ ารง 
น.ส.ไพลิน ปิ่นวิถี 
 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
17 จิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง น.ส.เอื้อการย์ สุทธวงค์ 

 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นายเอกพล ไชยพรหม 

น.ส.ธนาศิลป์ จิตตานา รองชนะเลิศ นายเอกพล ไชยพรหม 
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อันดับ 2 
18 การวาดาาพคนเหมือน นายธัญกร เจริญสุข 

 
ชนะเลิศ นายวิญญู คงฉิม 

นายาานุพันธ์ ธรรมไชย 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นายวิญญู คงฉิม 

นายณัฐนันท์ สารบูรณ์ รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายวิญญู คงฉิม 

19 การออกแบบตกแต่ง
าายใน “ห้องพักผ่อน 
Family Room” 

นางสาวสโรชา หลีกเล่ียง ชนะเลิศ น.ส.เกษวรางค์  
พานประเสริฐ 

น.ส.อาธิตญา จันทรินทร์ 
น.ส.ณิชากร เขม้นกสิกร 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.เกษวรางค์  
พานประเสริฐ 

น.ส.สรวงสุดา เชียงป้อง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

น.ส.เกษวรางค์  
พานประเสริฐ 

20 การออกแบบต้นฉบับ
ปกหนังสือ เรื่อง             
นิยมหลัก 12 ประการ 

น.ส.อารยา ยารังสี 
น.ส.มินตรา สุวรรณเทศ 

ชนะเลิศ นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

น.ส.บุตรสรินทร์ ชนะสินธ์ 
น.ส.ยุวธิดา รูปงาม 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

น.ส.รุ่งนาา สุวรรณสุระ 
น.ส.ชลิดา เครือวงค์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

21 การประกวดร้องเพลง
ไทย 

นายคงคเณศ สิงหนรดี รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.อาาัสรา พลละคร 
นางมณีนุช แสนขันติ 

22 การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง 

น.ส.จุฑามาศ เทียนทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.อาาัสรา พลละคร 
นางมณีนุช แสนขันติ 

23 การประกวดร้องเพลง
ไทยสากล (สตริง) ชาย 

นายประกาศิต แก้วสุติน รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.อาาัสรา พลละคร 
นางมณีนุช แสนขันติ 

24 การประกวดร้องเพลง 
ไทยสากล (สตริง) หญิง 

น.ส.กนกลดา ใจตาบุตร ชนะเลิศ น.ส.อาาัสรา พลละคร 
นางมณีนุช แสนขันติ 

25 การประกวดสุนทรพจน ์
าาษาอังกฤษ 

น.ส.เบญจสวรรค์ นพคุณ ชนะเลิศ น.ส.พรรณี เช้ือค าลือ 

26 การประกวดสุนทรพจน ์
าาษาจีนกลาง 
 

น.ส.นันทาวดี ปัตถาวี รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางอารีรัตน์ พุทธวงศ์ 

ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
27 การประกวดสุนทรพจน ์

าาษาไทย 
น.ส.นครินทร์ ไทยบัณฑิตย์ ชนะเลิศ นางรจนา เฉลิมชัย 

28 การประกวดรักการอ่าน น.ส.จุฬาลักษณ์ ศรีไชยา รองชนะเลิศ นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วงั 
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าาษาไทย อันดับ 1 
29 การประกวดการพูด

สาธิตเป็นาาษาอังกฤษ 
น.ส.ณัฐริกา ยาสิทธิ์ ชนะเลิศ นางทิพย์าิญญา ผลิตใบ 

30 การประกวดดนตรีไทย 
ประเาทเด่ียว (จะเช้) 

น.ส.สิริณดา จันทร์โรจน์ ชนะเลิศ นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

31 การประกวดดนตรีไทย 
ประเาทเด่ียว (ขิม) 

น.ส.อาิษฎา เทพสืบ ชนะเลิศ นายกฤษณะ เฉลิมชัย 

32 การประกวดมารยาท
ไทย 

น.ส.สุาาดา เทพฟั่น 
นายเกียรติ ปิงแก้ว 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นางรจนา เฉลิมชัย 

33 การประกวดเล่านิทาน
พื้นบ้าน 

น.ส.ประาัสสร กาวิต ชนะเลิศ นายวีระ ดวงประาา 

 
3.2 รางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชา

พื้นฐาน ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ระดับรางวัล ช่ือผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
1 อุปกรณ์ช่วยจัดกลีบผ้า รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
น.ส.ขวัญกมล เทพพรมวงศ์ 
น.ส.โยษิตา มูลอิ่น 

น.ส.จารุพร วางมือ 

2 สมุนไพรปรับอากาศ ชนะเลิศ น.ส.กัญญาาัค นันทะสาร 
น.ส.กัญญารัตน์ ใจยาว 

น.ส.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง 
นางกัลยา ผลศิริ 

3 ดินไทยตะไคร้หอม รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.ปาณิสรา โนจา 
น.ส.พรพิราบ อินต๊ะหล้า 

น.ส.จามจุรี จินะการ 

4 หมอนพยุงครรา์  
Pregnancy Pillow 

รองชนะเลิศ  
อันดับ 2 

น.ส.สินีนาฎ ยะโส 
น.ส.ธัญญาาัค ด้วยค าฟู 

น.ส.ณฐนันท์  
พิริยะธนาธรรม 

5 หมอนสปาสมุนไพร รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

น.ส.รัตติยากร สุาาอินทร์ 
น.ส.ชมพูนุช อินบุญส่ง 

น.ส.อัญชุลี ทวีบุญ 

6 การแปรรูปผักเชียงดาม้วน รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.พัทธดา ต๊ะวงศ์ษา 
นายนพพล วงศ์ค าปวน 

นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ 

7 การประดิษฐ์าาพนูนสูง 
จากกระดาษเหลือใช้ 

ชนะเลิศ น.ส.สุทธินันท์ อินลา 
น.ส.าัทรสุดา นิลประาา 

น.ส.จิราารณ์ ตุ้ยบุญมา 

8 พวงกุญแจหัตถกรรม 
ของท่ีระลึก “ก๋าไก่” 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.วิลัสนา ประเสริฐ 
น.ส.ทิพย์ธิดา อินจันทร์ 

นายคธาวุธ เครือวิยะ 

ล าดับ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ระดับรางวัล ช่ือผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
9 ศิลปะสร้างสรรค์จาก 

สีน้ ามัน  
(Art From Oil Color) 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายณัฐนนท์ สารบูรณ์ 
นายมานพ ต๊ิบแก้ว 

นายปรานต์ มีมานะ 
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3.3 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ าาค 5 ครั้งท่ี 32 กีฬาหมากล้อม เมื่อวันท่ี 26 
ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 โดยนายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ าาค 5 ครั้งท่ี 32 มีรายละเอียด

ดังนี ้
(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 

 
ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ผู้ควบคุม 

1 การใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี 

น.ส.ดาริน  ยะทุ่งตัน 
น.ส.เมวิกา  สมศรี 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางอ้อยใจ  แดงอินทร์ 

2 การขายสินค้า
ออนไลน์  

น.ส.อรกัญญา วงศ์รักไทย 
น.ส.อชิรญา สมเสียง 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  

เหรียญทองแดง 

นางชญานันท์ ธิราช 

ล าดับ ช่ือทักษะ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ผู้ควบคุม 
3 ประยุกต์ดอกไม้

แบบไทย 
นายอัษฎาวุธ  ใจอาวุธ 
น.ส.วิไลพร ค าป่อง 
น.ส.ยุาารัตน์  ยะเปียงปลูก 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

น.ส.จงกล  นันทพล 
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4 การออกแบบและ
ตัดเย็บชุดท างาน
สตรี อายุ 25-35 
ปี 

น.ส.สุวนันท์ ครรลองหรรษา 
น.ส.นาัสสร แซ่ส่ง 
น.ส.กรวิาา หาญเรืองกิจ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางพัชรา  
พรหมสาขา ณ สกลนคร 

5 งานออกแบบ 3D 
Animation ช้างไทย 

นายณัฐวัฒน์  ดวงใจ 
นายรามนรินทร์  ชัยชนะ 

ชนะเลิศ นายกฤษณะ  เฉลิมชัย 

6 จิตรกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง น.ส.วรรณษา าู่สิงห์ 
น.ส.เอื้อการย์  สุทธวงศ์ 

ชนะเลิศ นายเอกพล  ไชยพรหม 

7 การประกวด 
ร้องเพลงไทยสากล 
(สตริง) หญิง 

น.ส.กนกลดา  ใจตาบุตร ชนะเลิศ น.ส.อาัสรา พลละคร 

8 การประกวด 
การพูดสาธิต 
เป็นาาษาอังกฤษ 

น.ส.ณัฐริกา  ยาสิทธิ์ ชนะเลิศ นางทิพย์าิญญา ผลิดใบ 

9 การประกวด 
ดนตรีไทย ประเาท
เด่ียว (จะเข้) 

น.ส.สิริณดา  จันทร์โรจน์ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นายกฤษณะ  เฉลิมชัย 

10 การประกวด 
ดนตรีไทย ประเาท
เด่ียว (ขิม) 

น.ส.อาิษฎา เทพสืบ รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายกฤษณะ  เฉลิมชัย 

 
3.5 รางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                  

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับาาค าาคเหนือ ปีการศึกษา 2558 
 
ล าดับ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ผู้ควบคุม 

1 อุปกรณ์ช่วยจัด 
กลีบผ้า 

น.ส.ขวัญกมล เทพพรมวงศ์ 
น.ส.โยษิตา  มูลอิ่น 

ชนะเลิศ น.ส.จารุพร  วางมือ 

2 พวงกญุแจหัตถกรรม
ของท่ีระลึก “ก๋าไก่” 

น.ส.วิลัสนา  ประเสริฐ 
น.ส.ทิพย์ธิดา  อินทร์จันทร์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายคธาวุธ  เครือวิยะ 

 
3.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการาายใต้การนิเทศ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ผู้ได้รับรางวัล คือ  
นายชูตระกูล  บุญมาวงค์ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 

3.7 รางวัลระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ                
(จ.นครสวรรค์) ปีการศึกษา 2558 วันท่ี 1-5 กุมาาพันธ์ 2559 รายละเอียด ดังนี้ 
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ล าดับ ช่ือรางวัล ผู้เข้าแข่งขัน ระดับรางวัล ผู้ควบคุม 
1 งานออกแบบ 3D 

Animation  
“ช้างไทย” 

นายณัฐวัฒน์  ดวงใจ 
นายรามนรินทร์  ชัยชนะ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นายกฤษณะ  เฉลิมชัย 

2 การประกวด 
ร้องเพลงไทยสากล 
(สตริง) หญิง 

น.ส.กนกลดา  ใจตาบุตร รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

น.ส.อากัสรา พลละคร 
นางมณีนุช  แสนขันติ 

 
3.8 ประเาทรางวัลระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสาขาแฟช่ันเทคโนโลยี   

ผู้ได้รับรางวัลคือ น.ส.ผาณิตาา  แซ่เฮ้อ  จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชาติ เมื่อวันท่ี 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 ล าพูน  

3.10  รางวัลระดับชาติ  รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา  จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล คือ  น.ส.ธัญสุดา  สระทองแพ 

3.11 รางวัลระดับจังหวัด  การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เชิญชวนให้รักการอ่าน และ
การประกวดนักอ่านาาคฤดูร้อน จัดโดยมูลนิธิโยนก ร่วมกับ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดล าปาง 
มหาวิทยาลัยราชาัฎล าปาง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ล าปาง และคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านจังหวัดล าปาง ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียน              
ล าปางกัลยาณี เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เชิญชวนให้รักอ่าน ประเาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ท่ีได้รับ น.ส.นารี เช่ือมสกุล ครูผู้ควบคุม นางกีระติกาญจน์  มาอยู่วัง 

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เชิญชวน                    
ให้ รักการอ่ าน  ประเาทมั ธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ ได้รับ น .ส.พรศิริ   สุวรรณ  ครู ผู้ควบคุม                          
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  จากโครงการประกวดวงดนตรีระดับเยาวชนปีท่ี 10 
JAMPHA MUSIC CONTEST  เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2559 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่   

(1) นายธนากร  ปานะโปย   
(2) นายวรพล  ไชยวงศ์  

3.13  รางวัลระดับจังหวัด  ทักษะออกแบบเว็บเพจ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลล้านนาล าปาง ในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559” เมื่อวันท่ี 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
อาชีวะ ต้นแบบ LP. VEC. Idols. 2016 ในงาน เปิดโลกฝีมือชน คนพันธุ์  R 59 อาชีวะร่วมใจ                 
สร้างอาชีพไทย ให้ยั่งยืน “ปลุกยักษ์ให้ต่ืน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ล าปาง จัดโดยอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559  รายละเอียดดังนี้ 

(1) น.ส.มณฑิตา แก้วใจบุญ 
(2) นายบัณฑิต บัวบาน 

3.15 รางวัลระดับชาติ ในงานอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 
2559 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันท่ี 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 2559 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด 4X400 เมตร สถิติ 4.27.68 นาที ผู้ได้รับรางวัล               
น.ส.เฌอแตม  แซ่อื่ง ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  นายศีลธรรม  ชัยมงคล  และนายไตรสิทธิ์  สิงหาิวัฒน์ 

(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาหมากล้อม ประเาทคู่ผสม ผู้ได้รับรางวัล  
นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์สุยะ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายคติ  ปรีชา 

3.16 รางวัลระดับจังหวัด  ช่ือรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดล าปาง” ประจ าปี 
2559 ช่ือผู้ได้รับรางวัล น.ส.ฤทัยชนก  มูลพุ่มสาย เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ระดับจังหวัด
ล าปาง ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2559  

3.17 รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีสากล ในงานเด็กและ
เยาวชนจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2559 เมื่อวันจันทร์ท่ี 12 กันยายน 2559 ณ ลานรถม้า ช้ัน 1 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง ผู้ได้รับรางวัล “วงดนตรี Different” สมาชิกในวงประกอบด้วย  

(1) นายธนากร ปานะโปย 
(2) นายวรพล ไชยวงศ์ 

3.18  รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลชนะเลิศ การประกวดค าขวัญกรมป่าไม้ครบรอบ 120 
ปี ประเาทรางวัล ระดับ นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 22 ปี จัดโดย ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 
(ล าปาง) เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559  ผู้ได้รับรางวัล  
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(1)  น.ส.ชิดชนก   หล้าปาวงศ์   
(2)  น.ส.จตุพร  มัดตลัด 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 กีฬาหมากล้อม  
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 

 โดยนายปวิณ ช านิประศาสน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

เป็นประธานอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 
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ประเภทรางวัล ระดับประเทศ  

ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

ประเภทครู – อาจารย์การแข่งงขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 14 (V-GO XIV)  

ผูท้ี่ได้รับรางวัล นายคติ ปรีชา  

ผูจ้ัด สํานักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  

ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรบุรี 
 เม่ือ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
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รางวัลระดับชาติ  
ชื่อรางวัล รางวัลคุณธรรมเข็มทอง  

ผูท้ี่ได้รับ นางวรรณภา ไกรวัลอาภรณ์  
ได้รับเมื่อ 16 มกราคม 2559  

รับจาก พลเอก ดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ  
รัฐมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ 
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รางวัลระดับชาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ (จ.นครสวรรค์) 

ปีการศึกษา 2558 
วันที่  1-5  กุมภาพันธ์  2559 
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ประเภทรางวัลระดับชาติ 
 ชื่อรางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสาขาแฟช่ันเทคโนโลยี  

ผูท้ี่ไดร้ับคือ นางสาวผาณิตภา   แซเ่ฮ้อ  
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ ์ 2559  

โดยมีครูพัชรินทร์   มีทรัพย์  เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  
หนว่ยงานที่จัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชาติ 
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รางวัลระดับชาติ  
ชื่อรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2557  

ผูท้ี่ไดร้ับรางวัล   1. นายวีระ      ทองทาบวงศ์    สาขาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  
                 2. นางวรรณภา ไกรวลัอาภรณ์  สาขาคุณธรรมจริยธรรม ของอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง  

ได้รับเมื่อ 7 มีนาคม 2559  
โดย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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รางวัล ระดับชาต ิ 
ชื่อรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2558  

ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวธัญสุดา สระทองแพ  
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี 

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 ระดับชาต ิ 
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 “สงขลาเกมส”์ 

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 และนางสาวสิรวิิมล เจือจาน  
ตัวแทนชมรม นักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชวีศึกษาลําปาง  

ครูผู้ควบคุม นายวีระ   ทองทาบวงศ์ 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559  

ณ บริเวณลานวิคตอรี่พ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ  
จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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รางวัลระดับ จังหวดั  
ชื่อรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดล าปาง” ประจ าปี 2559  

ผู้ที่ได้รับรางวัล นางสาวฤทัยชนก มูลพุ่มสาย  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559  

ครูที่ปรึกษา นางวรรณภา ไกวลัอาภรณ์  
เน่ืองในงานวันเยาวชนแห่งชาติระดับจังหวัดล าปาง ประจ าปี 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 เน่ืองในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี  
ประเภทรางวัล ระดับประชาชนท่ัวไป อายุ 23 ปีข้ึนไป 

ผู้ที่ได้รับรางวัล ครูวีระ ทองทาบวงศ์  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  

จัดโดย สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
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ภาพประกอบ 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

- สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สตูดิโอ Mju Chanel มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
- สาขาการบัญชี ศึกษาดูงานบริษัทผึ้งน้อย จ.เชียงใหม่ 
- สาขาคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานท่ีโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ จ.เชียงใหม่ 
- สาขาออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิก ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ TCDC จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการ และอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2559 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
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ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดแูลผู้เรียน 

 ประจําปีการศึกษา 2559 
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ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2559 
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ภาพโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

- การฝึกอบรมอาชีพ วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า 
- การฝึกอบรมอาชีพ วิชางานประดิษฐ์เพื่อการค้า 
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บรรณานุกรม 

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

เบอร์โทรศัพท์ 054-228024 ต่อ 1914 
เบอร์โทรสาร 054-223058 

Web Site : http://www.lampangvc.ac.th 
 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

ฝ่ายวิชาการ

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1 โครงการภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 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

สาขาวิชาแฟช่ันสิ่งทอ

3 โครงการแข่งทกัษะฝีมือแรงงานภาคเหนือ 6,000.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 2,500.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

5 โครงการส่งเสริมความรู้สู่เทคนิคด้านแฟชั่น 1,500.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการปลูกจิตส านึกรักศิลปวัฒนธรรม 2,000.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

7 โครงการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าจ าหน่าย 3,000.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

8 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 15,600.00 - ไม่ได้ด าเนินการ

อาหารอาเซียน อบรมใหค้วามรู้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

9 โครงการนิทรรศการศิลปกรรม อาชีวศึกษา 59 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 70,000.00 69,977.94 ต.ค.58-ก.ย.59 17 ธ.ค. 59

"แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน คร้ังที่ 26" 1.มีผลงานนักศึกษาไม่น้อยกว่า 150 ชิ้นงาน 1.มีผลงานนักศึกษาไม่น้อยกว่า 150 ชิ้นงาน

2.มีผู้เข้าชมและเรียนอาชีพรวมไม่น้อยกว่า 2.มีผู้เข้าชมและเรียนอาชีพรวมไม่น้อยกว่า

1,200 คน 1,200 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีทกัษะการจัดนิทรรศการการสาธิตและ นักศึกษามีทกัษะการจัดนิทรรศการการสาธิตและ

การสอนอาชีพ การสอนอาชีพ

สาขาวิชางานศิลปกรรมเซรามิก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

10 โครงการพฒันาหอ้งเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม 6,000.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

เซรามิก  (เปล่ียนประตูหอ้งเตาเผา 6 บาน)

สาขาวิชางานวิจิตรศิลป์

11 โครงการอบรมคอมพวิเตอร์กราฟกิเบื้องต้น 9,000.00 8,825.00 ต.ค.58-ก.ย.59

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

12 โครงการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 13,500.00 13,500.00 ต.ค.58-ก.ย.59 5 เม.ย. 59

เคร่ืองคอมพวิเตอร์หอ้งปฏิบติัการ 741 มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประจ าหอ้งปฏิบติัการที่มี มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประจ าหอ้งปฏิบติัการที่มี

(ลงโปรแกรม 27 เคร่ือง ๆ ละ 500.-) โปรแกรมสมบรูณ์พร้อมใหน้ักศึกษาใช้ในการเรียน โปรแกรมสมบรูณ์พร้อมใหน้ักศึกษาใช้ในการเรียน

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ จ านวน 27 เคร่ือง เหมาะสมต่อการเรียนรู้ จ านวน 27 เคร่ือง

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา สาขาคอมพวิเตอร์กราฟกิ  ได้ใช้ นักเรียน นักศึกษา สาขาคอมพวิเตอร์กราฟกิ  ได้ใช้

หอ้งปฏิบติัการ 741 ในการพฒันาความรู้ตาม หอ้งปฏิบติัการ 741 ในการพฒันาความรู้ตาม

หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงานได้ดีย่ิงขึน้ หลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงานได้ดีย่ิงขึน้

ประเภทวิชาพณิชยการ

สาขาวิชาการบัญชี

13 โครงการแข่งขันบญัชีกับคอมพวิเตอร์และ 40,000.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี

14 โครงการรวมพลคนบญัชี คร้ังที่ 7 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000.00 14,998.50 1 ธ.ค. 59

1.นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 1.นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 

จ านวน 558  คน จ านวน  558 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ 1.เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000.00 10,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 8 มิ.ย. 59

คอมพวิเตอร์อบรมใหค้วามรู้แก่นักศึกษา นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

จ านวน 148  คน จ านวน 148 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

จ านวน  148  คน มีความรู้ ทกัษะการใช้งาน จ านวน  148  คน มีความรู้ ทกัษะการใช้งาน

โปรแกรมต่าง ๆ และน ามาใช้พฒันาการเรียนใน โปรแกรมต่าง ๆ และน ามาใช้พฒันาการเรียนใน

วิชาชีพของตนเองใหม้ีคุณภาพตรงตามหลักสูตร วิชาชีพของตนเองใหม้ีคุณภาพตรงตามหลักสูตร

16 โครงการเปดิหอ้งเรียนสู่โลกกว้าง - - ไม่ได้ด าเนินการ

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการเขียน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ

โปรแกรมบนระบบปฏิบติัการ Android ขัน้สูง นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6,000.00 6,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 2 ก.ค. 59

จ านวน 40 คน จ านวน 40 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

จ านวน 40 คน มีความรู้ ทกัษะการใช้งาน จ านวน 40 คน มีความรู้ ทกัษะการใช้งาน

โปรแกรมที่น ามาพฒันาแอพลิเคชั่นบน โปรแกรมที่น ามาพฒันาแอพลิเคชั่นบน

ระบบปฏิบติัการ Android ขัน้สูง ระบบปฏิบติัการ Android ขัน้สูง

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการออกแบบ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ

Line Sticker บน Line Creator Market นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6,000.00 6,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 พ.ค.-ก.ย.59

จ านวน 40 คน จ านวน 40 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

จ านวน 40 คน มีความรู้ ทกัษะการออกแบบ จ านวน 40 คน มีความรู้ ทกัษะการออกแบบ 

Line Sticker บน LINE Creator Market Line Sticker บน LINE Creator Market

สาขาวิชาการตลาด

19 โครงการอบรมเร่ือง นักการตลาดในยุคอาเซียน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 8,000.00 7,899.00 ธ.ค.58-31 มี.ค.59 10 ก.พ. 59

นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปกีารศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปกีารศึกษา 2558

จ านวน 102 คน จ านวน 102 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปกีารศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปกีารศึกษา 2558

จ านวน 102 คน มีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง จ านวน 102 คน มีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

การตลาดในยุคอาเซียน การตลาดในยุคอาเซียน

สาขาวิชาการเลขานุการ

20 โครงการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000.00 4,842.00 ก.ค-ก.ย.59 10 ส.ค. 59

วัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับเลขานุการและ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

การจัดการส านักงาน จ านวน 120 คน จ านวน 120 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความพร้อม และความ 1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความพร้อม และความ

เข้มแข็งใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา เข้มแข็งใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา

2.เสริมสร้างประสบการณ์ และเปล่ียนเรียนรู้ 2.เสริมสร้างประสบการณ์ และเปล่ียนเรียนรู้

ต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 120 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 120 คน



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

21 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาญี่ปุ่น เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 50,000.00 50,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 10 ส.ค. 59

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปกีารศึกษาละ 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปกีารศึกษาละ

350 คน 350 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่า 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ

เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 3.การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

22 โครงการประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 2,120.00 1,080.00 ต.ค.58-ม.ค.59 27 ต.ค. 59

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสอบสัมภาษณ์ 1.สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ 1.สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ

ใหม่โดยสถานประกอบการ ทวิภาคีจ านวน 10 แหง่ ทวิภาคีจ านวน 10 แหง่

2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน 2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการ การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการ

ฝึกอบรม จ านวน 10 คน ฝึกอบรม จ านวน 10 คน

3.ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่มาเซ็นสัญญาเพื่อ 3.ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่มาเซ็นสัญญาเพื่อ

เข้ารับการฝึกอาชีพ จ านวน 24 คน เข้ารับการฝึกอาชีพ จ านวน 24 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.เสริมสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหว่าง 1.เสริมสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการในการ สถานศึกษาและสถานประกอบการในการ

พฒันาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พฒันาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ระบบทวิภาคี



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

2.พฒันาเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียน 2.พฒันาเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ทกัษะกระบวนการคิด ความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะกระบวนการคิด ความรู้

ความเข้าใจ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง ความเข้าใจ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง

สถานศึกษา สถานประกอบการและผู้ปกครอง สถานศึกษา สถานประกอบการและผู้ปกครอง

23 โครงการอบรมสัมมนาพฒันาการวัดประเมินผล เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 15,000.00 15,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 ต.ค.58-ก.ย.59

ตามสภาพจริง ของครูฝึกในสถานประกอบการ 1.ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 1.ครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน

 20 แหง่  20 แหง่

2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน 2.ครู-อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และ การสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และ

และการฝึกอบรม จ านวน 10 คน และการฝึกอบรม จ านวน 10 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.ครูฝึกใหส้ามารถจัดการเรียนการสอน 1.ครูฝึกใหส้ามารถจัดการเรียนการสอน

ใหเ้กิดมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ใหเ้กิดมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียนในอนาคตสอดคล้อง เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียนในอนาคตสอดคล้อง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2.พฒันาการจัดการเรียนการสอน 2.พฒันาการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ให ้สอดคล้องตามความต้องการของ ให ้สอดคล้องตามความต้องการของ

สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศทาง สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศทาง

24 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก 10,000.00 - ต.ค.58-ก.ย.59 ไม่ได้ด าเนินการ

ประเภทกาแฟโบราณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 9 ธ.ค. 59



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

ประเภทวิชาทักษะชีวิต

สาขาวิชาทักษะชีวิต

27 โครงการวันสุนทรภู่ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 8,000.00 7,400.00 ต.ค.58-ก.ย.59 22 มิ.ย. 59

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันสุนทรภู่ วันสุนทรภู่

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ 1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ

ของวันสุนทรภู่  เข้าร่วมกิจกรรมและมีเจตคติที่ดี ของวันสุนทรภู่  เข้าร่วมกิจกรรมและมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห ์ตามศักยภาพ 2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห ์ตามศักยภาพ

ของตนเองได้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ของตนเองได้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

28 โครงการวันภาษาไทยแหง่ชาติ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000.00 10,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันภาษาไทยแหง่ชาติ วันภาษาไทยแหง่ชาติ

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ 1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ

ของวันภาษาไทยแหง่ชาติ   เข้าร่วมกิจกรรม ของวันภาษาไทยแหง่ชาติ   เข้าร่วมกิจกรรม

และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห ์ตามศักยภาพ 2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห ์ตามศักยภาพ

ของตนเองได้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ของตนเองได้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

29 โครงการ  Technique to writing Lesson 13,500.00 4,690.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

Plan in English

30 โครงการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ใน 4,940.00 4,481.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

สถานศึกษา

31 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 8,000.00 8,000.00 มี.ค.-ก.ย.59 1 ก.ค. 59

นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ จ านวน 1,000 คน วิทยาศาสตร์ จ านวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน  นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 1.นักเรียน  นักศึกษาได้รับประสบการณ์

จากการประกวดแข่งขันโครงงาน จากการประกวดแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2.นักเรียน นักศึกษา เปน็ตัวแทนวิทยาลัยฯ 2.นักเรียน นักศึกษา เปน็ตัวแทนวิทยาลัยฯ

ไปประกวดแข่งขันระดับ อศจ.ล าปาง ไปประกวดแข่งขันระดับ อศจ.ล าปาง

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

32 โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2559 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 100,000.00 150,090.00 พ.ค.-59 11-13 พ.ค.59 รวมโครงการ

1.นักเรียนระดับปวช. 1 จ านวน 586 คน 1.นักเรียนระดับปวช. 1 จ านวน 586 คน ปฐมนิเทศ=28,480

2.นักเรียนระดับปวส. 1 จ านวน 668 คน 2.นักเรียนระดับปวส. 1 จ านวน 668 คน

3.ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษาองค์การ 3.ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษาองค์การ

วิชาชีพ จ านวน 60 คน วิชาชีพ จ านวน 60 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ 1.นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา ในหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา

2.นักเรียน นักศึกษาสามารถน าหลักธรรม 2.นักเรียน นักศึกษาสามารถน าหลักธรรม



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

และค่านิยม 12 ประการ ไปปรับใช้ใน และค่านิยม 12 ประการ ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ ชีวิตประจ าวันได้

33 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 34,850.00 34,850.00 30 เม.ย.- 14 พ.ค. 59

ปกีารศึกษา 2559 1.ผู้ปกครองนักเรียนระดับปวช.1 1.ผู้ปกครองนักเรียนระดับปวช.1 13-พ.ค.-59

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.ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเร่ือง 1.ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเร่ือง

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

ได้ดีย่ิงขึน้ ได้ดีย่ิงขึน้

2.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความ 2.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความ

สัมพนัธ์กับวิทยาลัยฯมากย่ิงขึน้และมี สัมพนัธ์กับวิทยาลัยฯมากย่ิงขึน้และมี

ส่วนร่วมในการพฒันาวิทยาลัยฯใหเ้จริญ ส่วนร่วมในการพฒันาวิทยาลัยฯใหเ้จริญ

ด้านการจัดการเรียนการสอน เปน็การสร้าง ด้านการจัดการเรียนการสอน เปน็การสร้าง

เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง

34 โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษาใหม่  ปกีารศึกษา 2559 30,000.00 112,500.00 พ.ค.-59 1 พ.ค. 59

35 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 5,000.00 20,639.00

36 โครงการพธีิไหว้ครู 2559 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000.00 5,000.00 มิ.ย.-59 1 มิ.ย. 59

1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทติา 1.นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทติา



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

ต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา และอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา และอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีการไหว้ครูไว้ใหค้งอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป ประเพณีการไหว้ครูไว้ใหค้งอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป

2.นักศึกษามีกิจนิสัยตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 2.นักศึกษามีกิจนิสัยตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

37 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000.00 5,000.00 11-15 ก.ค.59 12 ก.ค. 59

1.นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,490 คน 1.นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,490 คน

2.คณะครู อาจารย์ บคุลากรทางการศึกษา 2.คณะครู อาจารย์ บคุลากรทางการศึกษา 

จ านวน 100 คน จ านวน 100 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม 1.นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ประเพณีของไทย ประเพณีของไทย

2.นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้พฒันา 2.นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้พฒันา

ตนเอง จากกิจกรรมที่จัดขึน้และเกิด ตนเอง จากกิจกรรมที่จัดขึน้และเกิด

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยในตนเอง ได้แก่ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยในตนเอง ได้แก่ 

ความอดทน ความสามัคคี ความร่วมมือ ความอดทน ความสามัคคี ความร่วมมือ

ร่วมใจ การยอมรับความคิดเหน็ที่แตกต่าง ร่วมใจ การยอมรับความคิดเหน็ที่แตกต่าง

โดยกระบวนการกลุ่ม และความเสียสละ โดยกระบวนการกลุ่ม และความเสียสละ

ตามค่านิยม 12 ประการ ตามค่านิยม 12 ประการ

38 โครงการกิจกรรมชมรม 30,000.00 99,073.60 มิ.ย.-ก.ค.59 มิ.ย.-ก.ค.59

39 โครงการวันแม่แหง่ชาติ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000.00 5,000.00 ส.ค.-59 10 ส.ค. 59

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันแม่แหง่ชาติ วันแม่แหง่ชาติ

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ 1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ

ของวันแม่แหง่ชาติ   เข้าร่วมกิจกรรม ของวันแม่แหง่ชาติ   เข้าร่วมกิจกรรม



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

และแสดงความกตัญญูกตเวทติาต่อแม่ของตนเอง และแสดงความกตัญญูกตเวทติาต่อแม่ของตนเอง

2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห ์ตามศักยภาพ 2.นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห ์ตามศักยภาพ

ของตนเองได้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ของตนเองได้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

40 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ชาติ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 83,000.00 521,540.00 10-16 ก.ค.59 ก.ค-ส.ค.59 ระดับภาค=289,840

1. มีนักเรียน นักศึกษา ผ่านการ 1. มีนักเรียน นักศึกษา ผ่านการ  ระดับชาติ =231,700

คัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง คัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 

ครบทกุประเภท จ านวน 45 คน ครบทกุประเภท จ านวน 45 คน

2. คณะครูผู้ควบคุมดูแล จ านวน 6 คน 2. คณะครูผู้ควบคุมดูแล จ านวน 6 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกของ 1.นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกของ

สถานศึกษาได้เปน็ตัวแทนแข่งขัน สถานศึกษาได้เปน็ตัวแทนแข่งขัน

ในระดับที่สูงขึน้ ในระดับที่สูงขึน้

2.นักเรียน นักศึกษา สุขภาพ 2.นักเรียน นักศึกษา สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง และหา่งไกลจาก ร่างกายแข็งแรง และหา่งไกลจาก

ส่ิงเสพติด ส่ิงเสพติด

41 โครงการสัปดาหวั์นครู เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 13,503.75 13,503.75 10-26 ม.ค.59 10-26 ม.ค.59

1.นักเรียน นักศึกษา จ านวน 3,000 คน 1.นักเรียน นักศึกษา จ านวน 3,000 คน

2.คณะครู บคุลากรทางการศึกษา จ านวน 2.คณะครู บคุลากรทางการศึกษา จ านวน 

150 คน 150 คน

3.ผู้ปกครอง ชุมชน จ านวน 70 คน 3.ผู้ปกครอง ชุมชน จ านวน 70 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.คณะครู บคุลากรทางการศึกษา ตัวแทน 1.คณะครู บคุลากรทางการศึกษา ตัวแทน

ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันส าคัญ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

ของครู ของครู

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 มีความเข้าใจ 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 มีความเข้าใจ

ความส าคัญของวันครู และพงึพอใจในกิจกรรม ความส าคัญของวันครู และพงึพอใจในกิจกรรม

42 โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 200,000.00 126,000.00 24-25 ธ.ค.58 25 ธ.ค. 59

นักเรียน ระดับ ปวช. จ านวน 1,792 คน นักเรียน ระดับ ปวช. จ านวน 1,792 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่ และรุ่นน้อง นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่ และรุ่นน้อง

มีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมกันท างาน มีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมกันท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

43 โครงการวันพอ่ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000.00 5,000.00 5 ธ.ค. 58 5 ธ.ค. 58 ไม่ได้ด าเนินการ

1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1.ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

วันพอ่แหง่ชาติ วันพอ่แหง่ชาติ

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ 1.นักเรียนและบคุลากรตระหนักถึงความส าคัญ

ของวันพอ่แหง่ชาติ   เข้าร่วมกิจกรรม ของวันพอ่แหง่ชาติ   เข้าร่วมกิจกรรม

และแสดงความกตัญญูกตเวทติาต่อพอ่ของตนเอง และแสดงความกตัญญูกตเวทติาต่อพอ่ของตนเอง

44 โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือวิสามัญ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 120,000.00 126,300.00 18-20 ธ.ค.58 18-20 ธ.ค.58

1.ลูกเสือวิสามัญ ระดับปวช.1 จ านวน 634 คน 1.ลูกเสือวิสามัญ ระดับปวช.1 จ านวน 634 คน

2.นักศึกษาโรเวอร์ และรุ่นพี่ จ านวน 62 คน 2.นักศึกษาโรเวอร์ และรุ่นพี่ จ านวน 62 คน

3.วิทยากร ครูที่ปรึกษาและผู้ก ากับลูกเสือ 3.วิทยากร ครูที่ปรึกษาและผู้ก ากับลูกเสือ

เจ้าหน้าที่ จ านวน 100 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 100 คน

4.นักศึกษาองค์การวิชาชีพ จ านวน 20 คน 4.นักศึกษาองค์การวิชาชีพ จ านวน 20 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

1.ลูกเสือได้ประสบการณ์ด้านการฝึกความ 1.ลูกเสือได้ประสบการณ์ด้านการฝึกความ

อดทนในการเข้าค่ายพกัแรม อดทนในการเข้าค่ายพกัแรม

2.ลูกเสือมีความเปน็ผู้น า มีระเบยีบ มีวินัย 2.ลูกเสือมีความเปน็ผู้น า มีระเบยีบ มีวินัย

และมีความเปน็ผู้น ามากขึ้ และมีความเปน็ผู้น ามากขึ้

3.ลูกเสือมีความสุข สนุกสนาน และได้เพื่อน 3.ลูกเสือมีความสุข สนุกสนาน และได้เพื่อน

ใหม่ในการเข้าค่ายพกัแรม ใหม่ในการเข้าค่ายพกัแรม

45 โครงการกิจกรรมชมรมเศรษฐกิจพอเพยีง SMART เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000.00 13,600.00 17 พ.ค.-30ก.ย.5917 พ.ค.-30ก.ย.59

1.นักเรียน สมาชิกชมรถเศรษฐกิจพอเพยีง SMART1.นักเรียน สมาชิกชมรถเศรษฐกิจพอเพยีง SMART

จ านวน 45 คน จ านวน 45 คน

2.บคุลากรของสถานศึกษา  จ านวน 3,000 คน 2.บคุลากรของสถานศึกษา  จ านวน 3,000 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ 1.นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และประสบการณ์

ในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมชมรมฯ ในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมชมรมฯ

2.บคุลากรของสถานศึกษา  มีนิสัยรักการออม 2.บคุลากรของสถานศึกษา  มีนิสัยรักการออม

ประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ ประหยัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ

46 โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมหน้า 2,000.00 2,250.00 17 พ.ค.-30ก.ย.5917 พ.ค.-30ก.ย.59

เสาธง

47 โครงการสอนธรรมศึกษา - -

48 โครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษารวมใจ มุ่งไป 2,956.00 2,956.00 ส.ค.-59 23 ส.ค. 59

สู่มาตรฐานเดียวกัน

49 โครงการฝึกฝนลูกเสือ 1,200.00 1,200.00 ก.ย.-59 1 ก.ย. 59

50 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 244,900.00 244,900.00 1 พ.ค.-30 มิ.ย.59 1-31 ก.ค.59

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



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

จ านวน 2,495 คน จ านวน 2,495 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ปราศจาก1.นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ปราศจาก

สารเสพติด สารเสพติด

2.นักศึกษามีจิตส านึกในการดูแลรักษาสุขภาพและ 2.นักศึกษามีจิตส านึกในการดูแลรักษาสุขภาพและ

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทกุชนิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทกุชนิด

51 โครงการประกันอุบติัเหตุนักเรียน นักศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 542,700.00 542,700.00 12 พ.ค.59- 12 พ.ค.59-

1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา- 1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา- 12 พ.ค. 60 12 พ.ค. 60

ล าปาง จ านวน 3,015 คน ล าปาง จ านวน 3,015 คน

2. ครูและเจ้าหน้าที่ทกุคน จ านวน 141 คน 2. ครูและเจ้าหน้าที่ทกุคน จ านวน 141 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการ นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการ

เดินทาง และการศึกษาในสถานศึกษา เดินทาง และการศึกษาในสถานศึกษา

ตลอดปกีารศึกษา

งานแนะแนว

52 โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 20,000.00 20,000.00 ก.พ.-59 2 ก.พ. 59

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จ านวน 618 คน 1.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จ านวน 618 คน

2.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จ านวน 559 คน 2.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จ านวน 559 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ 1.ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

2.ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ด้านทกัษะวิชาชีพ 2.ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ด้านทกัษะวิชาชีพ

และมีบคุลิกภาพที่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และมีบคุลิกภาพที่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการท างานและด ารงชีพ ในการท างานและด ารงชีพ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

53 โครงการแนะแนวสัญจร 15,000.00 15,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 15 ส.ค. 59

54 โครงการประชุมครูแนะแนว เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 10,000.00 10,000.00 1-30 ธ.ค.58 1-30 ธ.ค.58

ครูแนะแนวสังกัดสามัญศึกษา ประถมศึกษา ครูแนะแนวสังกัดสามัญศึกษา ประถมศึกษา

เทศบาล และเอกชน จ านวน 150 คน เทศบาล และเอกชน จ านวน 150 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

ครูแนะแนวเข้าใจหลักการและวิธีคัดเลือก ครูแนะแนวเข้าใจหลักการและวิธีคัดเลือก

สามารถน าไปปฏิบติัในทศิทางเดียวกัน และน า สามารถน าไปปฏิบติัในทศิทางเดียวกัน และน า

ไปแนะน าใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียน ไปแนะน าใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียน

สายอาชีพได้อย่างถูกต้อง สายอาชีพได้อย่างถูกต้อง

55 โครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา 4,500.00 4,500.00 มิ.ย.-ส.ค.59 16 ส.ค. 59

งานครูที่ปรึกษา

56 โครงการสัมมนาครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง พฒันา เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 6,500.00 5,274.00 ต.ค-ธ.ค.58 13 ธ.ค. 58

พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง 1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง ระดับปวช. 1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง ระดับปวช.

ทกุชั้นป ีจ านวน 42 คน ทกุชั้นป ีจ านวน 42 คน

2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง ระดับปวส. 2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง ระดับปวส.

ทกุชั้นป ีจ านวน 30 คน ทกุชั้นป ีจ านวน 30 คน

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง

จ านวน 72 คน จ านวน 72 คน

3.ครูที่ปรึกษา จ านวน 17 คน 3.ครูที่ปรึกษา จ านวน 17 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงมีความ 1.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงมีความ

ประพฤติดีขึน้ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ประพฤติดีขึน้ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้

2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงมีจ านวนลดลง 2.นักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงมีจ านวนลดลง



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาการดูและผู้เรียน 15,000.00 15,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

งานปกครอง

58 โครงการขับขีป่ลอดภัย  สร้างวินัยจราจร เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 8,000.00 8,123.00 ต.ค.58-ก.ย.59 4 ม.ค. 59

นักศึกษาได้รับความรู้ และมีทกัษะในการจัดการ นักศึกษาได้รับความรู้ และมีทกัษะในการจัดการ

กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบติัเหตุไม่น้อยกว่า กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบติัเหตุไม่น้อยกว่า

2,000 คน และมีบดัด้ีพี่น้อง 2,000 คน และมีบดัด้ีพี่น้อง

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีความรู้ และมีทกัษะในการจัดการกับ นักศึกษามีความรู้ และมีทกัษะในการจัดการกับ

สถานการณ์เกี่ยวกับอุบติัเหตุได้ สถานการณ์เกี่ยวกับอุบติัเหตุได้

59 โครงการพฒันาและสร้างความเข้มแข็งของระบบ 5,000.00 6,529.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

ดูแลผู้เรียน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ

60 โครงการส่งเสริมการวิจัย พฒันานวัตกรรมและ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 50,000.00 54,523.20 พ.ค.58-ต.ค.59 พ.ย.58-ก.พ.59

ส่ิงประดิษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นักเรียน นักศึกษา ได้ด าเนินการ นักเรียน นักศึกษา ได้ด าเนินการ

สร้างหรือพฒันานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ สร้างหรือพฒันานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

งานวิจัยและจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์ 

ได้ชิ้นงานส่ิงประดิษฐ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ได้ชิ้นงานส่ิงประดิษฐ์ จ านวนไม่น้อยกว่า

15 ชิ้นงาน 15 ชิ้นงาน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ได้นวัตกรรม นักเรียน นักศึกษา ได้นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มี ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มี

คุณค่า มีประโยชนต่อตนเอง  ชุมชน คุณค่า มีประโยชนต่อตนเอง  ชุมชน 

ทอ้งถิน่และประเทศโดยเรียบร้อย ทอ้งถิน่และประเทศโดยเรียบร้อย



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

61 โครงการพฒันาศักยภาพการเปน็ผู้ประกอบการใหม่ เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 5,000.00 2,200.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

และผู้ประกอบการในทอ้งถิน่ใหค้วามสนใจเข้าร่วม และผู้ประกอบการในทอ้งถิน่ใหค้วามสนใจเข้าร่วม

ด าเนินกิจกรรมกระบวนการบม่เพาะ ด าเนินกิจกรรมกระบวนการบม่เพาะ

สถานประกอบการธุรกิจในชุมชนได้ จ านวน สถานประกอบการธุรกิจในชุมชนได้ จ านวน

ไม่น้อยกว่า 30 คน ไม่น้อยกว่า 30 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง มีผลิตภัณฑ์บริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง มีผลิตภัณฑ์บริการ

หรือผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์

62 โครงการส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการตามวิถี 8,000.00 8,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 27 พ.ย. 59

เศรษฐกิจพอเพยีง

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

63 โครงการปรับปรุงแหล่งบริการศูนย์ก าลังคน 10,000.00 10,456.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

งานความร่วมมือ

64 โครงการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 10,000.00 37,572.00 ต.ค.58-ก.ย.59 1 ก.ย. 59

การจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

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

1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน

2.นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 2.นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน

3.ครู Institute of Technical Education: 3.ครู Institute of Technical Education:



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

ITE ประเทศสิงคโปร์  จ านวน 1 คน ITE ประเทศสิงคโปร์  จ านวน 1 คน

4.นักศึกษาInstitute of Technical Education: 4.นักศึกษาInstitute of Technical Education:

ITE ประเทศสิงคโปร์  จ านวน 10 คน ITE ประเทศสิงคโปร์  จ านวน 10 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 1.ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

2.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปล่ียนงานทาง 2.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปล่ียนงานทาง

วิชาการระหว่างสองสถาบนั วิชาการระหว่างสองสถาบนั

3.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปล่ียนวัฒนธรรม 3.ผู้บริหาร ครู นักศึกษาได้แลกเปล่ียนวัฒนธรรม

อันดีงามระหว่างสองสถาบนั อันดีงามระหว่างสองสถาบนั

ฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการ

66 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 350,000.00 368,624.00 ต.ค.58-ก.ย.59 ต.ค.58-ก.พ.59 122,975        

อนาคตแหง่ประเทศไทยและการแข่งขันทกัษะ นักเรียน นักศึกษา 7 สถานศึกษา ในสังกัด นักเรียน นักศึกษา 7 สถานศึกษา ในสังกัด

วิชาชีพและทกัษะวิชาพื้นฐาน อาชีวศึกษาได้เข้าร่วมงาน 10,000 คน อาชีวศึกษาได้เข้าร่วมงาน 10,000 คน

1.กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน 1.กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแหง่ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา อนาคตแหง่ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดล าปาง จังหวัดล าปาง

2.การแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทกัษะวิชาพื้นฐาน 2.การแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทกัษะวิชาพื้นฐาน

3.การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หรือสุดยอด 3.การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หรือสุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษา นวัตกรรมอาชีวศึกษา

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

1.นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจาก 1.นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขัน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขัน

ทกัษะวิชาชีพและทกัษะวิชาพื้นฐาน และการ ทกัษะวิชาชีพและทกัษะวิชาพื้นฐาน และการ

ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา และน าไปพฒันาการเรียนของตนเอง อาชีวศึกษา และน าไปพฒันาการเรียนของตนเอง

2.วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 2.วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง

มีข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการจัดการ มีข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน โดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิจาก เรียนการสอน โดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิจาก

การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 

3.อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง มีนักเรียน นักศึกษา 3.อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง มีนักเรียน นักศึกษา

ตัวแทนผู้ชนะที่ผ่านการประกวดแข่งขันทกัษะ ตัวแทนผู้ชนะที่ผ่านการประกวดแข่งขันทกัษะ

วิชาชีพ และทกัษะวิชาพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน วิชาชีพ และทกัษะวิชาพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ

67 โครงการ  Open  House 58 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 150,000.00 192,542.65 ต.ค.58-ก.ย.59 21 ธ.ค. 59

1.ทกุแผนกวิชา จัดแสดงผลงานวิชาการ 1.ทกุแผนกวิชา จัดแสดงผลงานวิชาการ

กิจกรรมการแสดงบนเวท ีกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการแสดงบนเวท ี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

ทกุแผนกวิชา ๆ ละ 1-2 อาชีพ ทกุแผนกวิชา ๆ ละ 1-2 อาชีพ

4.การประชุมแนะแนวเครือข่ายจังหวัด 4.การประชุมแนะแนวเครือข่ายจังหวัด

ล าปาง ล าปาง



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

5.มอบเกียรติบตัรศิษย์เก่าดีเด่นทกุแผนกวิชา 5.มอบเกียรติบตัรศิษย์เก่าดีเด่นทกุแผนกวิชา

6.นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 60 ของแต่ละ 6.นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 60 ของแต่ละ

สาขาวิชาสามารถใหบ้ริการวิชาชีพกับ สาขาวิชาสามารถใหบ้ริการวิชาชีพกับ

กลุ่มเปา้หมายได้ กลุ่มเปา้หมายได้

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

1.ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดง 1.ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดง

ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน และ ผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน และ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน สถาบนัการศึกษาอื่น เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน สถาบนัการศึกษาอื่น

และหน่วยงานที่เข้าชมงานได้อย่างภาคภูมิ และหน่วยงานที่เข้าชมงานได้อย่างภาคภูมิ

2.ผู้เข้าชมงานได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม 2.ผู้เข้าชมงานได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม

การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเกิด การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเกิด

แรงบนัดาลใจในการต่อยอด หรือสร้างสรรค์ แรงบนัดาลใจในการต่อยอด หรือสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ได้ นวัตกรรมใหม่ได้

3.ผู้เข้ารับบริการสอนอาชีพมีความพงึพอใจ 3.ผู้เข้ารับบริการสอนอาชีพมีความพงึพอใจ

ในการรับบริการในระดับมาก ในการรับบริการในระดับมาก

4.นักเรียน นักศึกษา ที่ท าหน้าที่ใหบ้ริการ 4.นักเรียน นักศึกษา ที่ท าหน้าที่ใหบ้ริการ

อาชีพ มีความต่ืนตัว และเหน็ความส าคัญ อาชีพ มีความต่ืนตัว และเหน็ความส าคัญ

ในการใหบ้ริการด้านอาชีพ สามารถทราบ ในการใหบ้ริการด้านอาชีพ สามารถทราบ

ข้อควรพฒันาของตนเอง และน าไปพฒันา ข้อควรพฒันาของตนเอง และน าไปพฒันา

ทกัษะความช านาญในด้านอาชีพ ทกัษะความช านาญในด้านอาชีพ

68 โครงการทศันศึกษาดูงาน 174,000.00 174,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 22 ก.ค. 59

69 โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 2,075.80 2,075.80



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

70 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจ าป ี2559 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 3,000.00 2,475.00 1 - 30 ก.ค. 59 1 - 30 ก.ค. 59

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ระดับปวช. จ านวน 1,500 คน ระดับปวช. จ านวน 1,500 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รู้จักใช้เวลาว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รู้จักใช้เวลาว่าง

ใหเ้ปน็ประโยชน์ รู้จักอ่านหนังสือ ใหเ้ปน็ประโยชน์ รู้จักอ่านหนังสือ

เพื่อการค้นคว้า และมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อการค้นคว้า และมีนิสัยรักการอ่าน

71 โครงการสัปดาหห์อ้งสมุด ประจ าป ี2559 เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 3,000.00 2,948.00 25 ก.ค.-31ส.ค.59 1-30 ส.ค.59

นักเรียนนักศึกษา จ านวน 3,000 คน นักเรียนนักศึกษา จ านวน 3,000 คน

ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

ใช้หอ้งสมุด และบทบาทของหอ้งสมุด ใช้หอ้งสมุด และบทบาทของหอ้งสมุด

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการใช้หอ้งสมุดและบทบาท เกี่ยวกับหลักการใช้หอ้งสมุดและบทบาท

หอ้งสมุด รู้จักใช้หอ้งสมุดในการศึกษา หอ้งสมุด รู้จักใช้หอ้งสมุดในการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้และการใช้เวลาว่างใหเ้กิด ค้นคว้าหาความรู้และการใช้เวลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ ประโยชน์

72 โครงการติดต้ัง  Internet  ความเร็วสูง เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 19,260.00 14,124.00 มิ.ย.-ก.ย.59 27 ต.ค. 59

1.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่สามารถ 1.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่สามารถ

ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ติดตามผู้บกุรุก ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต ติดตามผู้บกุรุก

หรือผู้ที่สร้างความเสียหายใหก้ับทรัพยากรทาง หรือผู้ที่สร้างความเสียหายใหก้ับทรัพยากรทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

2.ความพงึพอใจของผู้รับบริการทางด้านระบบ 2.ความพงึพอใจของผู้รับบริการทางด้านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

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

งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2.เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถ 2.เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถ

ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตว่าใช้คุ้มค่าตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตว่าใช้คุ้มค่า

เพยีงใดและตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ได้อย่าง เพยีงใดและตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ได้อย่าง

รวดเร็ว และแก้ไขปญัหาได้ตรงจุดมากที่สุด รวดเร็ว และแก้ไขปญัหาได้ตรงจุดมากที่สุด

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

73 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 15,000.00 17,020.00 1-30 ก.ย.59 9 พ.ย. 59

เปน็ฐาน (Project-based Learning:PjBL) ครูผู้สอน จ านวน 97 คน ครูผู้สอน จ านวน 97 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ

ครูผู้สอน จ านวน 97 คน ได้รับความรู้ในการ ครูผู้สอน จ านวน 97 คน ได้รับความรู้ในการ

ฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน ฝึกอบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน

และน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน และน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่สอน รายวิชาที่สอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบุคลากร

74 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบคุลากร เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ 265,600.00 258,875.00 ก.ค.-ก.ย.59 12-14 ส.ค.59

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ล าปาง จ านวน 47 คน ล าปาง จ านวน 47 คน

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริง ได้รับ ที่ใช้ ตามแผน ด าเนินการจริง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

รายงานผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามยทุธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ช่ือโครงการล าดับ หมายเหตุ

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ล าปาง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ ล าปาง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ

อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

งานประชาสัมพันธ์

75 โครงการสหประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 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

งานอาคารสถานที่

77 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 500,000.00 500,000.00 ต.ค.58-ก.ย.59 23 พ.ค. 59

รวมทั้งสิ้น 3,808,185.55 8,342,466.26
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