สารบัญตาราง
ตารางที
1 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการการเลียงสัตว์บก
และสัตว์น ํา
2 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการอาหารและอาหารสัตว์
3 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการสิงทอและเครื องนุ่งห่ม
4 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการ รองเท้าและเครื องหนัง
5 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการอั ญมณี และเครื องประดับ
6 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการไม้ และเครืองเรื อน
7 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
8 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการปิ โตรเลียม
9 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการเคมี
10 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการยางพาราและผลิตภัณฑ์
11 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก
12 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการเซรามิกและแก้ว
13 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการเหล็กและเหล็กกล้ า
14 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการแม่พิมพ์
15 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
16 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการยานยนต์และชินส่วน
17 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมการผลิตอืน ๆ
18 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการเหมืองแร่ และเหมืองหิน
19 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการก่อสร้าง
20 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการโลจิสติกส์
21 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการภัตตาคารและร้านอาหาร
22 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการการท่องเทียว
23 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการค้าส่ง ค้าปลีก
24 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการสถาบันการเงิน
บริ การด้านธุรกิจ
25 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการโรงพยาบาล บริ การสุขภาพ
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26 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการอสังหาริ มทรัพย์
การให้เช่า
27 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการการบริ การอืน ๆ
28 แสดงจํ านวนและร้อยละของพนักงานในกลุ่มกิจการทั งหมด
29 สรุ ปจํ านวนผู้ ท ํ างานทังหมดจํ าแนกตามระดับการศึษา
ก
30 แสดงจํ านวนและร้อยละของการเข้าทํ างานของแรงงานในกิจการ
31 แสดงจํ านวนและร้อยละของการออกจากงานของแรงงานในกิจการ
32 แสดงจํ านวนแรงงานทีขาดแคลนจํ าแนกตามสาขาอาชีพ
33 แสดงจํ านวนและร้อยละของการใช้บริ การฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน
จํ าแนกตามสถานทีฝึ กอบรม
34 แสดงจํ านวนแผนการส่งพนักงานเข้าฝึ กอบรมยกระดับฝี มือแรงงาน
จํ าแนกตามประเภทกิจการ
35 แสดงจํ านวนและร้อยละของแรงงานในกิจการทีคาดว่าจะส่งเข้า
ฝึ กอบรมจํ าแนกตามสาขาอาชีพ
36 แสดงระดับความสามารถด้านต่างๆ
37 แสดงจํ านวนและร้อยละของปัญหาด้านความรู้ของผู้ ท ํ างาน
38 แสดงจํ านวนและร้อยละของปัญหาด้านทั กษะของผู้ ท ํ างาน
39 แสดงจํ านวนและร้อยละของปัญหาด้านคุณลั กษณะของผู้ ท ํ างาน
40 แสดงจํ านวนของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนจํ าแนกตามระดับการศึกษา
ในจังหวั ดเชียงราย
41 แสดงจํ านวนและร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาในระดับมั ธยมศึกษาจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
42 แสดงจํ านวนและร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับปวช.และปวส.
จํ าแนกตามสาขาวิชา
43 แสดงจํ านวนและร้อยละของผู้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึนไป
จํ าแนกตามสาขาวิชา
44 แสดงจํ านวนและร้อยละของข้อมูลอืนๆของผู้ จบการศึกษาจ ํ าแนกตาม
ระดับการศึกษาทีจบ
45 แสดงจํ านวนและร้อยละของความเหมาะสมของหลั กสูตรการศึกษา
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46 แสดงจํ านวนและร้อยละของการปรับปรุ งหลั กสูตรการศึกษาในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
47 แสดงจํ านวนและร้อยละของปัจจัยสําคัญทีสุดทีใช้ในการปรับปรุ ง
หลั กสูตรการศึกษา
48 แสดงจํ านวนและร้อยละของการขอความร่ วมมือจากผู้ ประกอบการ
และภาคเอกชนในการปรับปรุ งหลั กสูตรการศึกษาในช่วงระยะเวลา5 ปี
ทีผ่านมา
49 แสดงจํ านวนและร้อยละของความพอเพียงของบุคลากร ผู้ สอนหรื อ
อาจารย์ ทีมีความชํ านาญเฉพาะทาง
50 แสดงจํ านวนและร้อยละของสาเหตุทีสําคัญทีสุดของความไม่เพียงพอ
ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
51 แสดงจํ านวนและร้อยละของความเพียงพอของสือและอุปกรณ์
52 แสดงจํ านวนและร้อยละของสาเหตุสําคัญทีสุดของความไม่เพียงพอ
ด้านสือในการสอน
53 แสดงจํ านวนและร้อยละของการขอความร่ วมมือจากผู้ ประกอบการ
สถานประกอบการทีเกียวข้องหรื อมีประสบการณ์ตรงมาเป็ นผู้ บรรยาย
พิเศษหรื ออาจารย์ พิเศษ
54 แสดงจํ านวนและร้อยละของโครงการขอความร่ วมมือกับหน่วยงาน
หรื อสถานประกอบการเพือให้นักศึกษาเข้าไปฝึ กงานระหว่างเรี ยน
55 แสดงจํ านวนครังและร้อยละในการฝึ กงานของนักศึกษาก่อนสําเร็ จ
การศึกษา
56 แสดงจํ านวนและร้อยละของการประเมินผลการฝึ กงานของนักศึกษาส่วนใหญ่
(โดยผู้ ประกอบการ)
57 แสดงจํ านวนและร้อยละของนโยบายการเพิมหรื อลดจํ านวนนักศึกษา
58 แสดงจํ านวนและร้อยละของนโยบายการเพิมสาขาหรื อคณะทีสอน
59 แสดงจํ านวนและร้อยละของปัจจัยทีสําคัญทีสุดทีใช้ในการพิจารณา
เพือพั ฒนาด้านการผลิตบุคลากร
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