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ค ำน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่สถานศึกษาจะต้องรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการประเมินผล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะให้กับสถานศึกษา      
ในการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีระบบการประกันคุณภาพภายในภายใต้การก ากับของคณะผู้บริหารโดยมี
การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจากบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพ่ือด าเนินการใน
แต่ละมาตรฐาน จากนั้นได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนินการ
ของแต่ละมาตรฐานก่อนสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ซึ่งจะปิดภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม ของทุกปีและจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรายงานให้หน่วยงาน  
ต้นสังกัดทราบ และน าผลจากการประเมินตนเองมาจัดท าแนวทาง แผนงาน โครงการเพ่ือให้สถานศึกษา     
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถานประกอบการ 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 



 

ข 
 

ค ำชี้แจง 
 

         รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัย   
เทคนิคหนองคาย  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ส่วนที่ 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนด 
           เพ่ิมเติม 
ส่วนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 



ค 
 

สารบัญ 
 

    หน้า 
 

ค าน า 
ค าชี้แจง 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
ส่วนที่ 1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
            2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
            2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา 
            2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
            2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
            2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
                 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            2.6 เกียรติบัตรของสถานศึกษา  
ส่วนที่ 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
            มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
            มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่วนที่ 4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
            4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์     
 4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา     
            4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
ส่วนที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
            5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
            5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา     
            5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       
            5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
ส่วนที่ 6  แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
ภาคผนวก   
ภาคผนวก  ก ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่ 442/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
               ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2564  
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สารบัญตาราง 
 

    หน้า 
 

ตารางที่ 
1      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 
        ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
2      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 
        ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
3      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 
       ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
4      สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ที่อยู : เลขที่ 306 หมู 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชยั

อำเภอเมืองหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 43000  

โทร: 042-411776 

E-mail: E-mail : nongkhai01@vec.mail.go.th

ระดบัชัน้

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวชิา

14 (ปวช.) 

13 (ปวส.)

จำนวนผูเรยีน

1546 (ปวช.) 

966 (ปวส.)

จำนวนครู

137

ผูอำนวยการ นายเดชวชิัย พิมพ

โคตร

โทร 0833507609

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับคุณภาพ

98.14
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2563 2564

Score Score

1. คณุลกัษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พงึประสงค 94.55 97.27

2. การจัดการอาชวีศกึษา 97.56 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรยีนรู 100.00 95.00

รวม 96.49 98.14

ประเด็นที่
2563 2564

Score Score

1.1 ดานความรู 100.00 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 84.00 92.00

1.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 91.58 95.79

2.1 ดานหลักสูตรอาชวีศึกษา 88.00 100.00

2.2 ดานการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100.00 80.00
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ที่อยู : เลขที่ 306 หมู 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000  

โทร: 042-411776 

E-mail: E-mail : nongkhai01@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

14 (ปวช.) 

13 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1546 (ปวช.) 

966 (ปวส.)

จำนวนครู

137

ผูอำนวยการ นายเดชวิชัย พิมพ

โคตร

โทร 0833507609

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับคุณภาพ

98.14
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2563 2564

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 94.55 97.27

2. การจัดการอาชีวศึกษา 97.56 100.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 95.00

รวม 96.49 98.14
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รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ 2022-05-31 เวลา 13:39:08
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สวนที ่1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศกึษาทีจ่ัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศกึษา ประกอบดวยการสรปุสาระสำคญั ดังนี้

1. การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา

1. การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา

     การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาทีจ่ัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศกึษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดงันี้ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์

     ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ดงันี้ 

มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 - คะแนนเฉลีย่รวม รอยละ    97.27      ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2   การจัดการอาชีวศึกษา 

       - คะแนนเฉลี่ยรวม         รอยละ    100.00    ระดับคณุภาพ    ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3   การสรางสงัคมแหงการเรียนรู

       - คะแนนเฉลี่ยรวม  รอยละ    95.00     ระดับคณุภาพ    ยอดเยีย่ม 

คะแนนเฉลีย่รวมทั้ง 3  มาตรฐาน     รอยละ     98.14      ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

1.2 จดุเดน 

1. สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัแิละขอสอบมาตรฐาน จาก

อาชีวศกึษาจงัหวัดหนองคาย มผีูบรหิารไดมอบหมายหนาที่ใหครู ครพูิเศษสอน และบุคลากรทางการศกึษาใน

การ เตรียมความพรอมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหกับนกัเรียนนกัศึกษา ทำใหมผีลคะแนนผานการทดสอบ

มาตรฐานวชิาชีพ 

2. สถานศึกษาไดสงเสรมิสนับสนุนใหผูสำเร็จการศกึษา ไดงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานหรอื

ประกอบอาชีพอิสระ มีการเตรยีมพรอมและสรางความเชื่อมั่นใกกับตนเองใหกับนกัศกึษาที่ออกสูตลามีโครงการ

ปจฉิมนเิทศผูสำเร็จการศกึษา ตดิตามผูสำเร็จการศกึษามงีานทำ และสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบ

การที่มีตอผูสำเร็จการศกึษาจากวทิยาลยัเทคนคิหนองคาย มีความพีงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ มีคาเฉลีย่ 4.69 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด
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รายวิชาเพิ่มเติมของหนวยรายวิชานั้น ทั้งสถานศึกษามีการอบรมใหกับครูผูสอน 

4. สถานศึกษาใหครูผูสอนและใหคำนึงถึงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติและการจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

5. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด และลดปญหาออกกลางคัน 

2. ควรเพิ่มจำนวนของ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีการนำไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชน

สังคม ใหมากขึ้น 

1.4  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรใหครูที่ปรึกษาติดตาม นักเรียน นักศึกษา ที่มีปญหาในการเรียนเพื่อลดปญหาการออก

กลางคัน เพื่อใหสถานศึกษามีผูสำเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2. จัดหาแลงทุนในการสงเสริม สนับสนุนการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยของผูเรียน

ครูบุคลากรทางการศึกษา

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

1. สถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 

2. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม สบันสนุน กำกับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ

ในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน และมีการนิเทศ มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ฝกงาน ระบบทวิภาคี และระบบปกติ โครงการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการฝกงานของนักศึกษา จัดตั้งทำ

คำสั่งคณะกรรมการนิเทศศึกษาฝกงานและรายงานผลการนิเทศนักษาฝกงาน 

3. สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เกิดทักษะ

ศตวรรษที่ 21 

4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

5. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาใหตรงตามความตองการแรงงาน

เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

1. จำนวนผูเรียนในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

- จำนวนผูเรียนระดับ  ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
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จำนวน  441  คน  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก  393  คน 

    - จำนวนผูเรียนระดับ  ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรจำนวน  

417 คน  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก  396  คน 

 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ประจำปการศึกษา 2564 รวมทั้ง ปวช. 

และปวส. จำนวน 789 คน คิดเปนรอยละ 91.96 มีผลการประเมินอยูใน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 - จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  36  

คน   

 - จำนวนผูเรียนที่เขารวมพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  36  คน 

 สถานศึกษาสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 

2 โครงการ ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อยูในระดับ 3  

ดาว  และนักเรียนนักศึกษามีการอบรมพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามกลุมเปาหมายที่

ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ คิดเปน 100 % มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

 - ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. จำนวน 314 และ ปวส. จำนวน 448 รวมทั้งหมด 

762 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ ระดับ 

ปวช. จำนวน  286 และ ระดับ ปวส. จำนวน 363 คน รวมทั้งหมด 649 คน 

 - ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2563 ที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 649 คน คิดเปนรอยละ  85.17 มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    4. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

 - สถานศึกษามีการสำรวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ 

 - สถานศึกษาไดดำเนินการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยการสำรวจสาขาวิชามี

การพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม และมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน

หรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม  

    5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพ่ิมเติม 

 - จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน จำนวน  27  

สาขาวิชา 

 - สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับแผนการเรียน จำนวน 27 สาขา

วิชา คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    6. ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครบตามคุณภาพ โดยครูทุกคนทุกสาขาวิชามีการ
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วิเคราะหหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และใชสื่อเครื่องมือในการเรียนการสอนพรอมทั้งมี

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

    7. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทั้ง 4 

ฝาย หนวยงานภายในโดยใชเครือขาย TOT และ UniNet ตามอาคารสำนักงาน การทำงานของเครือขาย

อินเตอรเน็ตทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ 

    8. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

หรือโรงฝกงานอยางเพียงพอ และเอื้ออำนวยตอการจัดการศึกษา มีผลการประเมินครบทุกขอ อยูในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร ชองทางการ

สื่อสารที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

    10. ผูบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำป และไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

    การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี โดยสถานศึกษาไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาตนเอง ท้ังยกระดับการพัฒนาดวยตนเอง ผานระบบสื่อออนไลนตางๆ  พัฒนาโดยการสงเขารับการอบรม

จากหนวยงานภายนอก เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ความชำนาญและสามารถถายทอดความรูสูผู

เรียนไดและทำใหผูเรียนมีทักษะ ความสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาการในการสรางนวัตกรรมและสิ่ง

ประดิษฐ ซ่ึงเปนผลงาน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ทักษะเมคาทรอนิกสและหุนยนต ในการ

แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2564 

ระหวางวันท่ี 25-29 ธันวาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร และนักเรียนนักศึกษา ทีม NAKA - BOT (นา

คาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดรับรางวัล ระดับเหรีญทองแดง การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ใน

งาน" สุดยอดนวัตกรรมหุนยนตอาชีวศึกษา" ระดับชาติ ประจำปพุทธศักราช 2564 ระหวางวันที่ 26-28 

กันยายน 2564 

4.2 วัตถุประสงค 

     เพ่ือพัฒนาผลงานของนักเรียนนักศึกษา 

4.3 วิธีการดำเนินการ 

     - สงเสริมสนับสนุนใหครู ไดเขารับการพัฒนาตนเอง และเขารับการฝกอบรมจากหนวยงนภายนอก ประชุม

สัมมนา 

     - สงเสริมสนับสนุนใหครูนำความรูที่ไดรับจากการพัฒนาตนเอง เพื่อถายทอดความรูโดยการมาจัดทำผลงาน
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย 

     - สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐ 

4.4 ผลการดำเนินงาน 

     - ผลงานที่ไดรับรางวัล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ทักษะเมคาทรอนิกสและหุนยนต ใน

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2564 

ระหวางวันท่ี 25-29 ธันวาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร  

     - นักเรียนนักศึกษา ทีม NAKA - BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดรับรางวัล ระดับเหรีญ

ทองแดง การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ในงาน" สุดยอดนวัตกรรมหุนยนตอาชีวศึกษา" ระดับชาติ 

ประจำปพุทธศักราช 2564 ระหวางวันท่ี 26-28 กันยายน 2564 

4.5 ประโยชนที่ไดรับ 

     - นักเรียนนักศึกษา ไดรับรางวัลจากความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่เขามารวมในการประกวดผล

งานตางๆ ไดและพัฒนาเพื่อการแขงขันในระดับชาติ นานาชาติตอไป 

     - สถานศึกษา ไดรับการยกยองยอมรับจากบุคคลภายนอก หนวยงาน องคกร และครูผูสอนไดรับการพัฒนา

ตนเองและสามารถถายทอดความรูสูผูเรียนได
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                            

เลขท่ี  306  หมู  5  ถนนมิตรภาพ  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  43000 

  โทรศัพท            042-411776  โทรสาร          042-412458

  E-mail            E-mail : nongkhai01@vec.mail.go.th    Website           www.nktc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

            วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เปดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 เดิมคือ โรงเรียนชางไมหนองคายโดยอาศัยโรงอาหารของ

โรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค เปนสถานที่เรียนและฝกงานตอมาไดรับงบประมาณมากอสราง คือ สถานที่ตั้งปจจุบัน

เริ่มตนดวยโรงฝกงานเล็กๆ 2 หลัง และบานพักครู 4 หลัง มีนักเรียน 28 คน รับนักเรียนที่จบชั้น  ประถมศึกษาปที่ 

4 มีหลักสูตร 3  ป เมื่อ พ.ศ. 2482 บนพ้ืนที่ 18 ไร 3 งาน 47 ตารางวา และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแหงที่ 2 มี

เนื้อที่ 159 ไร 3 งาน 24 ตารางวา 

               พ.ศ. 2489 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส  คือ ประเทศลาว - ไทย 

มีความจำยอมท่ีตองมอบดินแดนบางสวนคืนใหแกฝรั่งเศส ในดินแดนที่ตองมอบคืนนั้นมีโรงเรียนชางไมของไทยตั้ง

อยูแหงหนึ่ง คือ โรงเรียนชางไมลานชาง เมื่อเปนเชนนั้นโรงเรียนชางไมลานชาง จึงตองยายเขารวมกับโรงเรียนชางไม

หนองคาย  ตั้งแตบัดน้ันเปนตนมา

               พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษา ไดยุบรวมโรงเรียนชางตัดผมหนองคายเขารวมกับโรงเรียนชางไม

หนองคาย  

               พ.ศ. 2502 โรงเรียนชางไมหนองคายไดยกฐานะเปน โรงเรียนการชางหนองคาย  

               พ.ศ. 2503 โรงเรียนการชางหนองคาย ไดเขาอยูในโครงการฝกชางฝมือของ (ส.ป.อ.) ไดรับงบ

ประมาณมากขึ้น ไดรับการปรับปรุงโรงฝกงานและอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น เตรียมเปดทำการสอนชั้น  (ม.ศ. 4) ใน

ปตอมาไดเปดแผนกชางเพ่ิมอีก 2 แผนก คือ แผนกชางกอสราง แผนกชางประสม (ปจจุบันคือแผนกชางเชื่อมโลหะ) 

               พ.ศ. 2507 เปดเพิ่มอีก 2  แผนก  คือ  แผนกชางยนต  และแผนกชางกลโรงงาน 

               พ.ศ. 2508 ทางราชการยุบโรงเรียนชางปนโพนพิสัย  มารวมกับโรงเรียนการชางหนองคาย 

               พ.ศ. 2509 โรงเรียนการชางสตรีหนองคาย ยายเขามารวมกับโรงเรียนการชางหนองคาย 

               พ.ศ. 2511 เปดแผนกชางวิทยุและโทรคมนาคม ปจจุบันเรียกแผนกอิเล็กทรอนิกส จากนั้น
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โรงเรียนการชางหนองคายไดดำเนินกิจการกาวหนามาตลอด  มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเปนลำดับจนเกิดปญหา       

เรื่องอุปกรณการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องจักรไมพอ ตลอดจนสถานที่ไมเพียงพอจนตองรับนักเรียนเขาเรียน 2 

ผลัด เชา -บาย จำนวนครู - อาจารยก็เพ่ิมข้ึน  

               พ.ศ. 2522 โรงเรียนการชางหนองคาย  ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่  1  

ตุลาคม  

               พ.ศ. 2523 เปดสอนคณะวิชาคหกรรม ไดแก  แผนกวิชาผา  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 

               พ.ศ. 2525 เปดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ ไดแก แผนกการบัญชี  และแผนกการขาย 

               พ.ศ. 2527 เปดทำการสอนระดับ  ปวส.2  แผนก คือ แผนกชางยนตและแผนกคหกรรม 

               พ.ศ. 2528 เปดแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

               พ.ศ. 2533 เปดทำการสอนระดับ ปวส. 2  แผนก  คือ  วิชาการบัญชี และแผนกวิชา การ

ตลาด 

               พ.ศ. 2534 เปดทำการสอนระดับ ปวส. 2  แผนก คือ แผนกวิชาชางไฟฟากำลัง  สาขา

เครื่องกลไฟฟา และสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

               พ.ศ. 2535 เปดทำการสอนระดับ ปวส.  แผนกวิชาชางกอสราง และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ไดรับคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาใหเปนสถานศึกษาดีเดน ประเภทชางอุตสาหกรรม 

               พ.ศ. 2536 เปดทำการสอนระดับ ปวส.  แผนก คือแผนกวิชาชางเทคนิคการผลิต แผนกวิชา

ชางเทคนิคโลหะ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นอกจากนี้ยังไดเปดทำการสอนระดับ  

ปทส. 1  สาขา  คือสาขาเครื่องกล 

               พ.ศ. 2537 เปดทำการสอนระดับ ปวส.  ภาคสมทบ  คือ  สาขาการจัดการงานบุคคล  และใน

วันท่ี 29  กันยายน พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยไดอนุญาตใหวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ใชที่ดิน

สาธารณประโยชนเพ่ือเปนท่ีตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแหงที่ 2 ที่ตำบลหาดคำ หางจาก ตัวจังหวัดไปทางอำเภอ

โพนพิสัย 7 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 159 ไร 3 งาน 24 ตารางวา 

               พ.ศ. 2538 เปดทำการสอนระดับ ปวส.  ภาคสมทบ  คือ  สาขาการบัญชี 

               พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2539  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  ไดรับการประกาศจัดตั้งเปน

สถานศึกษา  สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ดวยอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2534  โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย และยายไป  ณ  ท่ีทำการแหงใหม  เมื่อวันที่ 18   พฤษภาคม 2541 

               พ.ศ 2541  ไดยายแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสไปยังพื้นที่แหงใหมซึ่งไดกอสรางอาคารเรียน

ปฏิบัติการเสร็จเรียบรอย  มีพื้นที่ใชสอย 2,400 ตารางเมตร  และไดรับโครงการชวยเหลือครุภัณฑจากโครงการ  

OECF ในวงเงินงบประมาณ 70 ลาน และ พ.ศ. 2543-2541 ไดรับงบประมาณสิ่งกอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการอีก 

1 หลัง มีพื้นท่ีใชสอย 2,400 ตารางเมตร  และไดยายแผนกวิชาชางไฟฟากำลังออกไปในภาคเรียนที่ 1   ปการ

ศึกษา  2543 
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                    พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายไดรับคัดเลือกเขารับรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ

ประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ปริญญาตรี  เขตการศึกษา  9 

                    พ.ศ. 2542 เปดทำการสอน  ระดับ  ปทส.  สาขาวิชาโยธา 

                    พ.ศ. 2546 เปดทำการสอน  ระดับ ปวส.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

              พ.ศ. 2548 เปดทำการสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

              พ.ศ. 2548 เปดศูนยบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการความรวมมือระหวาง   

คณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  (คอ.ม.)  

จำนวน  4 สาขา คือ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              พ.ศ. 2549 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิค

ไฟฟา 

              พ.ศ. 2551 เปดทำการสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟา) 

หรือ  (ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟา)  เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551   ใหจัดการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรา 6  และมาตรา  7  และมาตร 8  ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ตามโครงการ

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยรับนักศึกษารุนแรก  จำนวน 1 หอง 20 คน  โดย

เปดทำการสอนภาคเรียนท่ี 1/2551  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  และใหรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

              พ.ศ. 2552 โครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรีตอเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

(ทล.บ.) เพิ่มเปน  5  สาขา   ในปการศึกษา  2552   คือ  สาขา  ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟา  (เดิม) ทล.บ. อุตสาห

การ-เครื่องมือกล, ทล.บ. อุตสาหการ-เชื่อมประสาน  ทล.บ. โยธา  และ ทล.บ. เครื่องกล  รวมกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

              พ.ศ. 2557 โครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ภาย

ใตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  จำนวน 5  สาขา ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต  สาขา

วิชาเทคโนโลยีกอสราง  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ  และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

              พ.ศ. 2558 โครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

ภายใตสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพ่ิมอีก 1 สาขาดังนี้ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

              พ.ศ. 2559 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส/หุนยนต  เปดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาโลจิตสติกส 

       พ.ศ. 2560 เปดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในสาขาวิชาโยธา 
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                    พ.ศ. 2562 โครงการเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ภาย

ใตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 3 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  สาขา

วิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

                    พ.ศ. 2563 เปดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 1 สาขา คือ 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

          

  การจัดการศึกษา

          วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดเปดสอน 3 ระดับ คือ 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช

หลักสูตร พุทธศักราช 2556 เพิ่มเติม พ.ศ. 2557 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใชหลักสูตร 

พุทธศักราช 2557  3) ระดับปริญญาตรีเปดสอน 1  หลักสูตรภายใตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ 1  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และเปดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและ

ความพรอมของสถานศึกษา   

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปดสอน 14 สาขาวิชา  ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกล

โรงงาน สาขาวิชาชางเชื่อม สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  สาขา

วิชาชางกอสราง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  และสาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอน 13 สาขาวิชา 15 สาขางาน  ไดแก สาขางานเทคนิค

ยานยนต สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแมพิมพโลหะ สาขางาน

เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ สาขางานไฟฟากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานกอสราง 

สาขางานโยธา สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร สาขางานเมคคา     

 ทรอนิกสและหุนยนต สาขางานธุรกิจดิจิทัล สาขางานการจัดการโลจิสติกส และสาขางานนักพัฒนาซอฟแวร

คอมพิวเตอร   

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปดสอน 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

 

 

  สภาพชุมชน

  สภาพท่ัวไปของจังหวัดหนองคาย                     

คำขวัญจังหวัดหนองคาย  “ วีรกรรมปราบฮอ  หลวงพอพระใส  สะพานไทยลาว” 

     จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนริมฝงแมน้ำโขง เปนประตูสูเมืองเวียงจันทน เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวเชื่อมระหวางสองประเทศจังหวัด

หนองคาย มีเนื้อท่ีประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร ลักษณะเปนรูปยาวเรียงทอด
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ไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเปนเสนกั้นเขตแดนกับประเทศลาวมีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกวางของพื้นที่ที่ทอด

ขนานไปตาม ลำน้ำโขงโดยเฉลี่ย 20-25 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯตามทางหลวงแผนดินสาย 2 (มิตรภาพ) 

ประมาณ 615 กิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดแมน้ำโขงยาวมากที่สุด เปนระยะ ทาง 320  กิโลเมตร เหมาะแก

การทำเกษตรกรรมและประมงน้ำจืด ทั้งยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สำคัญ สามารถเดินทางขามไปทองเที่ยวยังฝงลาวได

โดยสะดวก มีวัดวาอารามและวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบานที่นาสนใจ  

     ขอบเขตจังหวัด 

       ทิศเหนือ       ติดแมน้ำโขงอันเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

       ทิศใต  ติดอำเภอบานดุง อำเภอเพ็ญ อำเภอสรางคอม และอำเภอบานผือจังหวัดอุดรธานี 

       ทิศตะวันออก ติดอำเภอโซพิสัย และอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

       ทิศตะวันตก ติดอำเภอปากชม จังหวัดเลย 

  สภาพเศรษฐกิจ

        โดยท่ัวไปจังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง

เปนดานผานชายแดน  เปนแหลงทองเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ  และการคาขายกับประเทศเพื่อนบาน และจังหวัด

หนองคาย ไดมีการรวมกลุม เพ่ือใหเปนชุมชนเขมแข็งโดยมีการจัดเปนกลุมแมบาน และผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ ซ่ึงกลุมชุมชนแตละกลุมก็จะเปนแหลงเรียนรูใหกับผูที่สนใจ ซึ่งจะมีทั้งจากภายในจังหวัดและกลุมนักทอง

เท่ียว

  สภาพสังคม

        จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถ

เชื่อมโยงไปถึงตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประวัติความเปนมาอัน

ยาวนานทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ อยางยิ่งดานสังคมที่เปนปจจัยสำคัญที่

ทำใหบริบทของจังหวัดหนองคายอาจมีความแตกตางจากจังหวัด อื่นบาง เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่

จังหวัดหนองคายมีท้ังประชาชนที่อาศัยอยูด้ังเดิมตั้งแตบรรพบุรุษ และประชาชนที่อพยพมาจากที่อื่นและจาก

ประเทศเพ่ือนบานในอดีตที่ผานมา จึงทำใหลักษณะทางสังคมของจังหวัดหนองคายมีความหลากหลายทางดาน เชื้อ

ชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 556 10 0 566

ปวช.2 489 7 22 518

ปวช.3 425 14 23 462

รวม ปวช. 1470 31 45 1546

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 397 122 519

ปวส.2 321 126 447

รวม ปวส. 718 248 966

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 592 314 53.04
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ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวส.2 554 448 80.87

รวม 1146 762 66.49

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 610 329 53.93

ปวส.2 488 380 77.87

รวม 1098 709 64.57

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 92 92 92

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 4 4 4

พนักงานราชการ(อื่น) 2 - -

ครูพิเศษสอน 41 41 41

เจาหนาที่ 25 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
16 - -

รวม ครู 137 137 137

รวมทั้งสิ้น 187 137 137

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 10 10 20
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ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขา

วิชา)

ระดับ ปวส.(สาขา

วิชา)
รวม(สาขาวิชา)

พาณชิยกรรม 3 2 5

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0

พาณชิยนาวี 0 0 0

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อุตสาหกรรม
0 0 0

รวมทั้งสิ้น 14 13 27

ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 8

อาคารปฏิบัติการ 9

อาคารวิทยบริการ 2

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 2

รวมทั้งสิ้น 22

ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 65094858.00

งบดำเนินงาน 6199200.00
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบลงทุน 2000000.00

งบเงนิอดุหนนุ 20312755.00

งบรายจายอื่น 3589400.00

รวมทัง้สิ้น 97196213.00

2.4 ปรชัญา อตัลักษณ เอกลกัษณ ของสถานศกึษา

ปรชัญา

 “ทักษะเชี่ยวชาญ  วิชาการล้ำเลิศ  เชิดชูคณุธรรม  กาวนำเทคโนโลย”ี

อตัลกัษณ

               “บริการดี   ฝมือเยี่ยม”

เอกลักษณ

    “เปนแหลงเรียนรู  คูบริการ”

2.5 วสิัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา

วิสัยทัศน   

          “ เปนสถานศึกษามุงสรางกําลังคนดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับประเทศอยางมีคุณธรรมนําองคกรสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 

2. พัฒนาหลกัสูตรและศักยภาพครู บคุลากรอยางตอเนือ่งใหมีประสทิธิภาพ

3. สงเสรมิประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวจิยัและถายทอดเทคโนโลยีภายใตหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. สรางเครอืขายความรวมมอืบรกิารวิชาชีพทัง้ในประเทศและอาเซยีน

5. พัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  สงเสรมิพัฒนาบุคลากรตามแนวทางสถานศึกษา

คณุธรรมและระบบ  ICT 

เปาประสงค

1. ผูเรียนมีความเชี่ยวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความพรอมสูตลาดแรงงาน

ทัง้ในประเทศและ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

2. งานวิจยัและนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชนเปนทีย่อมรับของชุมชนและสงัคม
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3. ระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

4. การบริหารและฝกอาชีพวิชาชีพสรางโอกาสและพัฒนาสูการแขงขันระดับประเทศ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรและกลยุทธของสถานศึกษา 

     พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ) 

   - กลยุทธที่ 1  ผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ

เฉพาะทางตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 - กลยุทธที่ 2 ผูสำเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพ 

       - กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมมือกับสถาน

ประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 - กลยุทธที่ 2  สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพ 

     พันธกิจที่  3  สงเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       - กลยุทธที่ 1  สงเสริมสนับสนุนพัฒนา นวัตกรรม  โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ วิจัย และองค

ความรูดานอาชีวศึกษา  เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจนำไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและ ในชุมชน 

       - กลยุทธที่ 2  สงเสริมเผยแพรการสราง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ งานวิจัย

รองรับกับการพัฒนาประเทศ   

 พันธกิจที่  4  สรางเครือขายความรวมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 

       - กลยุทธที่ 1  ระดมทรัพยากรสรางเครือขายการจัดการศึกษาดานวิชาชีพทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

 - กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย 

       - กลยุทธที่ 3  ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐาน

ขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   

     พันธกิจที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทางสถาน

ศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 

 - กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

       - กลยุทธที่ 2  สงเสริมการสรางนวัตกรรม ICT มาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลอง

รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษที่ 21 

 - กลยุทธที่ 3  พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง 

 - กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ

     กลยุทธที่ 1   ผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ

ทางตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 กลยุทธที่ 2  ผูสำเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค

     กลยุทธที่ 3  พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมมือกับสถานประกอบการ

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 กลยุทธที่ 4  สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนา นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ วิจัย และองคความรูดาน

อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจนำไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและ ในชุมชน 

     กลยุทธที่ 6 สงเสริมเผยแพรการสราง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ งานวิจัยรองรับกับการพัฒนา

ประเทศ 

     กลยุทธที่ 7 ระดมทรัพยากรสรางเครือขายการจัดการศึกษาดานวิชาชีพทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

 กลยุทธที่ 8 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย 

     กลยุทธที่ 9 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลและ

สารสนเทศทางการศึกษา  

 กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล        

 กลยุทธที่ 11  สงเสริมการสรางนวัตกรรม ICT มาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับกับการ

พัฒนาประเทศของศตวรรษที่ 21 

     กลยุทธที่ 12 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง   

 กลยุทธที่ 13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

เปนผูสนับสนุนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปน "องคกรสงเสริมคุณธรรม" ตามโครงการสงเสริม

ชุมชน องคกร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

คณะกรรมการ

สงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดผานการรับรองการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพภายนอก

(องคการมหาชน)

ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะ

ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะงานประมาณราคากอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได

รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันทักษะวงจร

อิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส. ประเภททีม

ชนะ

เลิศ
ภาค สอศ.

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแขงขัน

ทักษะประมาณราคางานกอสรางระดับ ปวส. ประเภททีม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะออกแบบ

สถาปตยกรรม ระดับ ปวส.

ชนะ

เลิศ
ภาค สอศ.

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ทักษะเมคคา

ทรอนิกสและหุนยนต ระดับ ปวส. ประเภททีม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เหรียญทอง การประกวด

ผลงานสะเต็มศึกษา (ETEM Education) ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีผลการประเมินองคกร ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคุณธรรมตนแบบ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การสงเสริมคุณธรรมจังหวัด

หนองคาย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเดชวิชัย พิมพโคตร 

ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ : เปนผูสงเสริม สนับสนุน ดำเนินงานตามยุทธศาสตร

การผลิตพัฒนากำลังคน ดานอาชีวศึกษา สถอ.ฉ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ สอศ.

นายชาญชัย ดาศรี 

ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ : เปนผูสงเสริม สนับสนุน ดำเนินงานตามยุทธศาสตร

การผลิตพัฒนากำลังคน ดานอาชีวศึกษา สถอ.ฉ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ สอศ.

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย 

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำป พ.ศ. 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ สอศ.

นางกรรณิกา สายสิญจน 

รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำป พ.ศ. 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ สอศ.

นายสมบัติ อาสนานิ 

ครูผูควบคุม ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต

เล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นายสุนันท วันธานี 

ครูผูควบคุม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นางกรรณิกา สายสิญจน 

ครูผูควบคุม ไดเขารวม เหรียญเงิน การประกวดผลงาน (STEM Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค สอศ.

นางปวีณา สมบูรณเรศ 

ครูผูควบคุม ไดเขารวม เหรียญทองแดง (English Public Speaking Contest)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค สอศ.

นายนวทรรศน คำสุข 

ครูผูควบคุม ไดเขารวม เหรียญทองแดง การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค สอศ.
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายประสานพันธ สายสิญจน 

ครูผูควบคุม ไดเขารวม เหรียญทองแดง การประกวดผลงาน (STEM

Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค สอศ.

นส.ยุภา ติหะปญโย 

ครูผูควบคุม ไดเขารวม เหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค สอศ.

นส.ยุภา ติหะปญโย 

ครูผูควบคุม ไดเขารวม เหรียญเงิน การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค สอศ.

นายเดชวิชัย พิมพโคตร 

ผูบริหารดีเดน ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายชาญชัย ดาศรี 

ผูบริหารดีเดน รองผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นส.สุขภิรมย กุณรักษ 

ผูบริหารดีเดน รองผูอำนวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายพนม แสงแกว 

ผูบริหารดีเดน รองผูอำนวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

วาที่ ร.ต.ศิริชัย ประจันตะเสน 

ผูบริหารดีเดน ครู ทำหนาท่ีรองผูอำนวยการฝายวิชาการ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายอัครพล พรหมเทพ, นายพรเทพ รัชตผดุง, นายพีรเดช นิยะสม และนายโชติ

เพียรพิจิตร 

อาจารยที่ปรึกษา มาน่ังยาวอเนกประสงค FLIP COUCH)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นายมนตชัย ราชกิจ และนายสุดสาคร พาติกบุตร 

อาจารยที่ปรึกษา (รมขนาดใหญสะดวกใช)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

วาที่ ร.ต. สุทธิมนต พฤติสาร 

อาจารยที่ปรึกษา (เครื่องปลอกเมล็ดขาวโพดเพื่ออาหารสัตว)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย, นส.ปยะมาศ ศรีสุระ, นายอภิสิทธิ์ ทินาพิมพ และ

นายนวทรรศน คำสุข 

อาจารยที่ปรึกษา (เครื่องปลอกเมล็ดขาวโพดเพื่ออาหารสัตว)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นายบุญชัย ไชยอาจ, นายบดินทร สุทธิบริบาล 

อาจารยที่ปรึกษา (ทุนลอยสูบน้ำจากพลังงนาแสงอาทิตย)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย, นายอภิสิทธิ์ ทินาพิมพ และนายนวทรรศน คำสุข 

(เครื่่องคัดแยกสีมะเขือเทศ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นายสมชัย นวนศรี, นายภาคิน เหรียญทอง, นส.เสาวรีย ธงชัย 

ครูท่ีปรึกษา (ระบบสตารทดวยการสแกนลายนิ้วมือ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นายพรชัย แยมบาน และนายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล 

อาจารยที่ปรึกษา (อาหารเพื่อเพาะน้ำเขียวคอลเรลาเลี้ยงไรแดงแบบน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

หนองคาย

นางกรรณิกา สายสิญจน 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางปวีณา สมบูรณเรศ 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายชิณกรศ ชมพิกุล 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายสุวิทย นันทะบุตร 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางศศิธร แกวบริสุทธ์ิ 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นส.ศิริวรรณ ประดิษฐดวง 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางอรุณี แสงงาม 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางสถาพร ศรีสมพร 

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางบุษบา คำสุข 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางพรเพ็ญ แสนสุข 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางปนัดดา ศรีมาลา 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นางวาสนา ตันนารัตน 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย

นายนิสสัน โพธ์ิศรี 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจำปการศึกษา 2563

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิค

หนองคาย



5/31/22, 1:48 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0185 23/66

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ดร.เดชวิชัย พิมพโคตร (ผูอำนวยการ) 

ครูท่ีปรึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย 

ครูท่ีปรึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

นางปยะมาศ ธาตุวิสัย 

ครูท่ีปรึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

นายอภิสิทธิ์ ทินาพิมพ 

ครูท่ีปรึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

นายนวทรรศน คำสุข 

ครูท่ีปรึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

วาที่ ร.ต.สุริยา สาวะรีพล 

ครูท่ีปรึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ 

ครูผูควบคุม ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ สอศ.

นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ ครูผูควบคุม 

ครูผูควบคุม ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
ภาค สอศ.

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย ครูผูควบคุม 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นายจักรพงค ถ่ินไกล ครูผูควบคุม 

ทักษะประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางกรรณิกา สายสิญจน ครูผูควบคุม 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นางณัฐชา วิเศษสุนทร ครูผูควบคุม 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สอศ.

นายพิศาล คีรีวงก ครูผูควบคุม 

ทักษะออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค สอศ.

นายวิชิต ธรรมฤทธ์ิ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายพนม แสงแกว 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นางสุรีรัตน จันธัมมา 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายประสิทธิ์ ใจขาน 

ขาราชการผูทรงคุณคา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายสุระพล ใจขาน 

ขาราชการผูทรงคุณคา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายอดิศักดิ์ ภักดีราช 

ขาราชการผูทรงคุณคา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นางสาวอังคณา อัตถาพร 

ไดรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุมครูและคณาจารย ระดับ

จังหวัด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

(สกสค.) รวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ

นายพิศาล คีรีวงก 

ครูผูมีผลงานดีเดน ดานผลงานวิชาชีพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายจักรพงค ถ่ินไกล 

ครูผูมีผลงานดีเดน ดานผลงานวิชาชีพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายพัชร ออนพรม 

ครูผูมีผลงานดีเดน ดานผลงานวิชาชีพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางกรรณิกา สายสิญจน 

ครูผูมีผลงานดีเดน ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

สอ.ประสานพันธ สายสิญจน , นายกฤตเมธ สายสิญจน 

ครูผูมีผลงานดีเดน ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายวิเชียรชัย ทองไสย, นางพรเพ็ญ วังพิมูล 

ครูผูมีผลงานดีเดน ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

วาที่รอยโทชินภัทร แกวโกมินทวษ, นายมนตชัย ราชกิจ 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงาดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายรีระวัฒน เสาวภาคยไพบูลย, นายอนุพงษ ลีพงษ 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายอิทธิชัย อึ้งวัฒนศิริกุล, นายมีชัย บุบผามเต 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

วาที่ ร.ต.สุริยา สาวะรีพล, นายนนทวัฒน ดีบานโสก 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายภาคภูมิ กลั่นไพรี, นายวิศรุต แสงศิลา 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายอภิวัฒน ฮงทอง, นางณัฐชา วิเศษสุนทร 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นางสาวยุภา ติหะปญโย, นางสาวพัฒนา สุมาลี 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายจรัญ ทวยจันทร, นายทรงศักดิ์ ลือจันดา 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นายวรเศรษฐ สูตรสุคนธ, นายมานพ สมอินเอก 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นางสถาพร ศรีสมพร, นายฐาปกรณ บุภู 

ครูผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นางจินหจุฑา โพธ์ินา, นางพรทิพย บุญกอง 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกันติชา สุขชวย 

บุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สอศ. โดย วิทยาลัย

เทคนิคหนองคาย

นางกรรณิกา สายสิญจน 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอรฟแวรและระบบสมองกลฝง

ตัว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ส.อ.ประสานพันธ สายสิญจน 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอรฟแวรและระบบสมองกลฝง

ตัว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤตเมธ สายสิญจน 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอรฟแวรและระบบสมองกลฝง

ตัว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางพรเพ็ญ วังพิมูล 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอรฟแวรและระบบสมองกลฝง

ตัว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิเชียรชัย ทองไสย 

ครูท่ีปรึกษาสิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอรฟแวรและระบบสมองกลฝง

ตัว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายไมตรี แสงบัวภา 

การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public

Speaking Contest)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรางคอักษร วิสุทธิวัฒน 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภราดร ชาภิรมย 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปยะวัฒน สิงหทอง 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนัญญา พิริยะสิริ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษณะ สุขา 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพุฒิพงศ จันทะราช 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภูริพัฒน สำราญรื่น 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพลพล พลสุวรรณ 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพัทธพล คำศรี 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรภัทร พระสีอัคราช 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายภัทรพล กองศรี 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบูรพา ศรีหาบุตร 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีธัช รัตนโสภา 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณรงคชัย จิตรบุตร 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรเชษฐ ธาตุวิสัย 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายบุญมี สระบัว 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฏา ตันนารัตน 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐวุฒิ ลาแพงศรี 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุริยา พฤฒิสาร 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวทัญู หัสสา 

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจตุโชค ทิพยสุทธิ์ 

การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพนากรณ ชาวชายโขง 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศิริชัย ชมภูนิมิตร 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงศพัฒน วงโยธา 

ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอัมรินทร ภูเงินออน 

ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอนุวัฒน ศรีจันทร 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร ทองทา 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอัมรินทร ภูเงินออน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานรถจักรยานยนต (ระดับภาค)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สอศ. รวมกับสมาคมผู

ประกอบการรถ

จักรยานยนตไทย
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นายบุณยกร บัวผัน 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธนา ผาทอง 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจีระศักดิ์ ผาทอง 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฏา สุทธิวรรณา 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธนา ผาทอง 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายจีระศักดิ์ ผาทอง 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวช.)

ชนะ

เลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจษฏา สุทธิวรรณา 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายบุณยกร บัวผัน 

ทักษะงานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธนดล อุดมทรัพย 

ทักษะงานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายภัทรพล แสงบัวภา 

ทักษะงานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกฤษณะ สุขา 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นส.ธนัญญา พิริยะสิริ 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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นายปยวัฒน สิงหทอง 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายภราดร ชาภิรมย 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นส.ปรางคอักษร วิสุทธิวัฒน 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายบุญมี สระบัว 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายวรเชษฐ ธาตุวิสัย 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณัฐวุฒิ ลาแพงศรี 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายสุริยา พฤฒิสาร 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจษฏา ตันนารัตน 

ทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการ STEM (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายบูรพา ศรีหาบุตร 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายภัทรพล กองศรี 

ทักษะการจัดการระบบเครือขาย ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณรงคชัย จิตรบุตร 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธีธัช รัตนโสภา 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกิตติศักดิ์ ไหวดี 

ทักษะงานกลึงชิ้นงาน (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นส.ปณิดา อนงคชัย 

ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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นส.บำเพ็ญพร สัตถะศรี 

ทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายปฐมพงศ พาติกบุตร 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศุภฤกษ ทองชมพู 

ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายออมสิน ลาญวนวงษ 

ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอัฐชัย ไตรพรหม 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจษฏา เนาวเพ็ชร 

ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร CAD/CAM

(ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอัมรินทร ภูเงินออน 

ทักษะงานรถจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายพงพัฒน วงโยธา 

ทักษะงานรถจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธีรยุทธ แกวคำ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายขจรศักดิ์ พิมพสุข 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธีรภัทร ทองทา 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอนุวัฒน ศรีจันทร 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายประภัทร เข็มแกว 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอนณ ศุภเมธี 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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นายธรรมตรีรัตน ตาลทอง 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอรรถพล พรหมสูตร 

ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายพนากร ซาวชายโขง 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศิริชัย ชมพูนิมิต 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจริญศักดิ์ ภูเขา 

ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายปรัชญา คำชมภู 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายรชต อาจผักปง 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกิตติพงษ หารินไสล 

ทักษะงานเชื่อม GTAW&SMAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอากร สุดดี 

ทักษะงานเชื่อม GTAW&SMAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเสกสรร สันโดษ 

ทักษะงานเชื่อม GTAW&SMAW&GMAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศตวรรษ คำแพงศรี 

ทักษะงานเชื่อม GTAW&SMAW&GMAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณัฐพล สุดดี 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายชูเกียรติ ยวนยี 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศิวกร จำปาบาล และนายธวัชชัย ศรีไพรงาม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 (มาน่ังยาวอเนกประสงค FLIP COUCH)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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นายศิริชัย ชมภูนิมิตร, นายพนากรณ ชาวชายโขง, นายธนวัฒน

ทุมรักษา และ นายอภิสิทธ์ิ กุลวงค 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 (รมขนาดใหญสะดวกใช)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธนดล สนทนาวงศ และ นายธีระวัฒน จันทรมณี 

สิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 2 (เครื่องปลอกเมล็ดขาวโพดเพื่ออาหาร

สัตว)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธนาธรณ ผาทอง, นายธนานพ เทพสุทธิ์, นายจิระศักดิ์ ผาทอง,

นส.ณัฐชา ธรเสนา, นส. จุฬาลักษณ วงปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 (เครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดนางฟาอัตโนมัติ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นส. ปรางคอักษร วิสุทธิวัฒน และ นายปยวัฒน สิงทอง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 (ทุนลอยสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นส.กนะภรณ สุวรรณี และ นส.จุฬาลักษณ วงษปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 (เครื่่องคัดแยกสีมะเขือเทศ)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายพรชัย ศิลาคม, นายกาจณรงค ระวะรักษ, และนายพิพัฒนพงษ

พลพวก 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 (เว็บขายสินคาออนไลน BCshop)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเกียรติศักดิ์ ประจิมทิศ, นส.นฤมล สหัสกัน และนายภัทรพล

กองศรี 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ระบบสตารทรถดวยการสแกนลายนิ้วมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเปรมศักดิ์ จอกนอย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 อาหารเพ่ือเพาะน้ำเขียวคลอเรลาเลี้ยงไร

แดงแบบน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจษฏา สุทธิวรรณา และนายจีระศักดิ์ ผาทอง 

การแสดงผลงาน Local to Global : Visions of lsan

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ กระทรวงตางประเทศ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายยุทธนา ผาทอง 

นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฏา สุทธิวรรณา 

นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุธาสินธ์ิ สุขรัตน 

นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายไมตรี แสงบัวภา 

นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีว

ศึกษษ

นายเสฏฐวุติ ตันนารัตน 

นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภวิทญ ทองรินทร 

นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

การคัดเลือกหุนยนต ABU อาชีวศึกษา ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิริภัทร ปญญา 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายดนัย คูณลาน 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธ์ิ กันนารัตน 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิภาณ สุพันนอก 

ทักษะงานประมาณราคากอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปรียาภัทร จันคูเมือง 

ทักษะงานประมาณราคากอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ กันนารัตน 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายดนัย คูณลาน 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิรภัทร ปญญา 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยุทธนา ผาทอง 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเจษฏา สุทธิวรรณา 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุธาสินธ์ิ สุขรัตน 

ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพงค โปตาเวทย 

ทักษะประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายรัฐนันท ริมเขาใหญ 

ทักษะการประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฏิภาณ สุพันนอก 

ทักษะการประมาณราคางานกอสราง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสยมภู ผาตากแดด 

ทักษะการออกแบบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปรียาภัทร จันคูเมือง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวภควรรณ โพตะพันธ 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรวรรณ แกวเชียงหวาง 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ อินทะเวทย 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปฐมพร แพทยคดี 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชัชวาลย สิงหานิล 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรภัทร ปนะกาสา 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิเชษฐ สมมะณะ 

การแขงขันทักษะงานรถจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอภิเชษฐ สมมะณะ 

การแขงขันทักษะงานรถจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนวัฒน อุนาสิงห 

การแขงขันทักษะงานรถจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจรศักดิ์ พิมพสุข 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธีรยุทธ แกวคำ 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายยุทธนา ลีพงษ 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศรวัลย แสนพันธ 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศรวัลย แสนพันธ 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศรวัลย แสนพันธ 

การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายปองพล สุขวิพัฒน 

การแขงขันทักษะงานยานยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายปองพล สุขวิพัฒน 

การแขงขันทักษะงานยานยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจริญศักดิ์ ภูเขา 

การแขงขันทักษะงานยานยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายชุติไชย กิติปญญา 

การแขงขันปรับอากาศยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณัฐวัตน ทะแพงพันธ 

การแขงขันปรับอากาศยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอรรถพล พรหมสูตร 

การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอนณ ศุภรมย 

การแขงขันทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกิตติศักดิ์ ไหวดี 

การแขงขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นางสาวอาทิมาพร เหล็กดี 

การแขงขันทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นางสาวลักษณนารา ศิริสม 

การแขงขันทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอภิเดช สงวนนาม 

ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายชัยนันท วรรัตน 

การแขงขันทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นางสาวสุชาดา ตันนารัตน 

การแขงขันทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายพลลภัตม พรมสูตร 

ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศิริศักดิ์ รักขเสน 

ทักษะออกแบบและผลิตโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร (CAD-CAM)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายธนากร นันตะสุข 

การแขงขันทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายปราเมธ วงษาเทพ 

การแขงขันทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายพลวัฒน อุประ 

การแขงขันทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกฤตกรณ ลาสา 

การแขงขันทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายรชต อาจผักปง 

การแขงขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกิตติวงศ บุญตาระวะ 

การแขงขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอากร สุดดี , นายณัฐพล สีหาสุทธิ์ 

การแขงขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกฤษฏา ดวงขันเพชร 

การแขงขันทักษะติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายคณสรณ โคตรชมพู 

การแขงขันทักษะติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายศักรินทร ตนอาษา 

การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายบัณฑิตพงษ ถ่ินมะเฮียว 

การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกฤษณะ สุขา 

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายภราดร ชาภิรมย 

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณัฐวัฒน พนาลิกุล 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายปติชาต สุนทนันท 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายจารุวิทย จันดา, นายธนวัฒน คำภูมี, นายกิตติศักดิ์ ขุรรอง 

ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Integrate

Amplifier กำลังขับไมนอยกวา 30 x 30 Watt

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอภิสิทธิ์ กันนารัตน, นายสิริภัทร ปญญา, นายดนัย คูณลาน 

การแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปฏิพล วิภาทิน, นายภูมิตระกูล ไชยยันติ, นายมนัสวี ผาทอง 

การแขงขันทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจษฏา สุทธิวรรณา, นายสุธาสินธ, นายยุทธนา ผาทอง 

การแขงขันทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายภูวดล อุทุมพร, นายอัครเทพ ไมสุพร 

การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายชัยวัฒน วงศภูมี, นายอติวิชญ ขุรรอง 

การแขงขันทักษะการจัดการระบบเครือขาย (ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายสะบัดชัย ชัยเจริญ, นายชยากร ชินบุตร 

การแขงขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ปวช. หรือ ปวส.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายภูธฤทธิ์ จันทรเดช, นายธนภัทร แกวคูณเมือง, นายสุรชัย พงศษากลาง

การแขงขันทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอานุวัฒน มเหรัตน, นายณัฐฐภพ วิริยะวังพรม, นางสาวชลธิฌา ติมิ

นทร 

การแขงขันทักษะงานไม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอดิศร โนนราชา, นายจิรัตติกานท โอนออน, นายมงคล ศรีพลึก, นาย

ณัฐกุลกรณ อินตะรัตน 

การแขงขันทักษะการสำรวจเพื่อการกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณัฐพงค โปตาเวทย, นายรัฐนันท ริมเขาใหญ, นายปฏิภาณ สุพันนอก 

การแขงขันทักษะประมาณราคางานกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายอธิบดี ออคำ, นายภาณุพงศ มณีทอน, นางสาวศุธิฌา ทิพชัย 

การแขงขันทักษะทำหุนจำลอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นางสาวภควรรณ โพตะพันธ, นางสาวปรียาภัทร จันคูเมือง 

ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายวายุ สุนทรชัย, นายจิรภัทร ชอบทางดี 

การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายณัฐธนา พงษเภา 

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววิภาวรรณ ขัติยศ 

ประกวดรองเพลงสากล ชาย/หญิง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นางสาวปณิดา อนงคชัย 

การประกวดรักการอานภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายพีรภัทร ปนะกาสา, นายปฐมพร แพทยคดี, นายชัชวาล สิงหานิล, นาย

อภิสิทธิ์ อินทะเวทย 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวช.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายเจษฏากร ชมภูจันทร, นายเสฏฐวุฒิ ตันนารัตน, นายศุภวิชญ ทองริ

นทร, นายสรวิชญ โคตนนท 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย

นายกิตติพงษ พานุรักษ, นายกฤษณะ สุขา, นายภราดร ชาภิรมย, นายณัฐ

วุฒิ จันทะราช 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



5/31/22, 1:48 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0185 44/66

สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

   - จำนวนผูเรียนระดับ  ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จำนวน  441  คน  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก  393  คน 

      - จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตรจำนวน 417 คน  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก 396  คน 

     1.2.2) เชิงคุณภาพ 

    รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ประจำปการศึกษา 

2564 รวมทั้ง ปวช. และ ปวส. จำนวน 789  คน คิดเปน  รอยละ 91.96  มีผลการประเมิน

อยูใน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

     1.2.3) ผลสะทอน  

    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่

มีผูเรียนผานมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

     1.2.1) เชิงปริมาณ 

     - จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จำนวน  441 คน จำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จำนวน 374 คน ผานคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จำนวน 156 คน       

     1.2.2) เชิงคุณภาพ 

     รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รวมทั้ง ปวช. จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 
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41.71 มีผลการประเมินอยูใน ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

     1.2.3) ผลสะทอน  

     สถานศึกษาไดรับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ปการศึกษา 2564 เฉพาะระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 จากสำนักงาน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (สทศ.)

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

     1.1.1) เชิงปริมาณ 

    - จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ

อิสระ จำนวน  36  คน   

    - จำนวนผูเรียนที่เขารวมพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  

36  คน 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษาสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ประจำปการ

ศึกษา 2564 จำนวน 2  โครงการ  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อยูในระดับ 3 ดาว และนักเรียนนักศึกษามีการอบรมพัฒนาเปนผู

ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ  

คิดเปน 100 %  มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

     1.1.3) ผลสะทอน  

    จากการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระ พบวา ไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรบุคคลหนวยงานจาก

ภายนอกชวยเหลือสงเสริมมีผูผานการอบรมบมเพาะการเปนผูประกอบการสูความสำเร็จเปนผู

ประกอบการ 

1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

     1.2.1) เชิงปริมาณ 

    - ผูเรียนที่เขารวมแขงขันระดับสถานศึกษา ปวช. จำนวน 54 คน และ ปวส. จำนวน  

82 คน รวมทั้งหมด 136 คน ผลงานเขารวมแขงขัน ระดับ ปวช.และ ปวส. จำนวน 35 ชิ้น

งาน 

    - ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับสถานศึกษา จำนวน  33  

ผลงาน 
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    - ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   ระดับจังหวัด    จำนวน  31  

ผลงาน 

          - ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   ระดับภาค       จำนวน  16  

ผลงาน 

    - ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   ระดับชาติ        จำนวน  2  

ผลงาน  

    1.2.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษาไดดำเนินการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา และระดับภาค และรวมแขงขันระดับชาติ ครั้งที่ 

30 ประจำปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2565 ณ จังหวัดนาน และ

จังหวัดแพร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ทักษะการแขงขันออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส. และรางวัลรองอันดับ 3 การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะงาน

ประมาณราคากอสราง มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

    1.2.3) ผลสะทอน  

    สถานศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ประจำปการศึกษา 

2564 ในระดับ ปวส. จำนวน 2 ผลงาน ไดรับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในการแขงขันในระดับชาติ  ที่อาชีวศึกษาจังหวัดนานและจังหวัดแพร

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) การดูแลแนะแนวผูเรียน 

     1.1.1) เชิงปริมาณ 

    - จำนวนผูเรียนระดับ  ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา  610  คน  สำเร็จการศึกษา 329 

คน 

    - จำนวนผูเรียนระดับ  ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา  488  คน  สำเร็จการศึกษา 380 

คน  

     1.1.2) เชิงคุณภาพ 

    - ผูสำเร็จการศึกษา   ปวช.  329คน   คิดเปนรอยละ  53.93 

    - ผูสำเร็จการศึกษา   ปวส.  380 คน  คิดเปนรอยละ 77.87 

    จำนวนผูเรียนแรกเขา ปวช. 2562 และ ปวส.  2563  รวมจำนวนผูเรียนแรกเขา 

1,098  คน มีผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 จำนวน 709 คน  คิดเปนรอยละ 64.57 มี

คุณภาพอยูใน ระดับ ดี 
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     1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษา จัดใหมีระบบดูแลผูเรียน 

    - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความ

เขาใจในการ จัดการศึกษาและระบบการวัดผลประเมินผลและเกณฑการสำเร็จการศึกษา 

    - มีครูที่ปรึกษาติดตามการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ 

และโครงการเยี่ยมบานครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบานและมีระบบติดตามพฤติกรรมของนักเรียน

นักศึกษา และจัดใหมีคาบกิจกรรมโฮมรูมสัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันพุธ 

    - มีโครงการออกเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา ประจำป 2564 

    - จัดระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เน่ืองจากสถานศึกษาแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา และผลจากการที่วิทยาลัยมี

การจัดระบบดูแลผูเรียน ทำใหการออกกลางคัน ปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 4.58 

เปรียบเทียบกับ ปการศึกษา 2563 คิดเปนรอยละ 5.38 มีเด็กออกกลางคันลดลงรอยละ 0.80  

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

     1.2.1) เชิงปริมาณ 

    - จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. 1,546 คน และ ระดับ ปวส. 966  คน  รวมทั้งสิ้น  

2,512  คน จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประจำปการศึกษา 

2564 จำนวน  2,430 คน         

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

    - ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย (อวท) นายกองคการ นายธวัชชัย  ศรีไพรงาม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย ไดเปนนายก อวท. ระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2564 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน  

    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีผลการประเมินองคกร ประจำปบงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ระดับคุณธรรมตนแบบตามโครงการสงเสริมชุมชน องคกร อำเภอ และจังหวัด ภายใต

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และมีนักศึกษาไดรับเกียรติ

เปนนายก อวท. ระดับชาติ 

3.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

     3.3.1) เชิงปริมาณ 

     - ผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. จำนวน 314 และ ปวส. 

จำนวน 448 รวมทั้งหมด 762 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระ หรือ  ศึกษาตอ  ระดับ ปวช. จำนวน  286 และ ระดับ ปวส. จำนวน 

363 คน รวมทั้งหมด 649 คน 
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 3.3.2) เชิงคุณภาพ 

   - ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2563 ที่ผานมามีงานทํา  

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 

649 คน คิดเปนรอยละ  85.17 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 3.3.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ไดงานทำ

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และมีการเตรียมความพรอมเพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหกับตนเองใหกับนักเรียนนักศึกษาที่จะออกไปสูตลาดแรงงาน จึงไดจัดโครงการ 

1. โครงการปจฉิมนิเทศผูจบการศึกษา

2. ติดตามผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป

ทางไปรษณยีบัตร  ทางไลน ทางเฟสบุคและทางครูที่ปรึกษา 

3. สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอผูสำเร็จการศึกษา 3 ดาน โดยรวมมี

ความคิดเหน็อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.69

2) จดุเดน

 สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการที่ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีผลงานการ

แขงขันทักษะวิชาชีพไดรับรางวัลในระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2564 มีผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใชและดาน

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ของสถานศึกษา ทำใหมีผูสำเร็จการศึกษา มีผูสำเร็จการศึกษามี

งานทำหรอืศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 85.17 มีความพึงพอใจของสถานประกอบการและหนวยงานหรือสถานศึกษา 

หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก

ที่สุด  มีคาเฉลี่ย 4.69

3) จดุที่ควรพัฒนา

ควรดำเนินการวิจัยปญหาผูเรียนออกกลางคันเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของผูเรียน

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 ควรเพิ่มระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียน ใหเปนระบบมากขึ้น เพื่อลดปญหาการออกกลาง

คันของนักเรียนนักศึกษา และเพิ่มยอดผูจบของนักศึกษา ควรสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพ โดยการติดตามผูเขารับการพัฒนา เพื่อใหประสบผลสำเร็จในการเปนผูประกอบการ หรือ

การประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์
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1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

  สถานศึกษามีการสำรวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษาไดดำเนินการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยการ

สำรวจสาขาวิชามีการพัฒนาหรอืปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม และมีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน 

 จากการพัฒนาหลักสูตร และมีการใชหลักสูตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีที่ 

ทันสมัยและความตองการของสถานประกอบการ สงผลใหครูมีการพัฒนาความรูตลอดเวลา 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 1.2.1) เชิงปริมาณ 

 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอน จำนวน  27  สาขาวิชา 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ 

 สาขาวิชาหรอืสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับแผนการเรียน 

จำนวน  27 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน 

 สาขาวิชาหรอืสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับแผนการเรียน มี

การกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของทุกสาขาวิชา เพื่อใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การ  ฐานสมรรถนะ และปรับเนื้อหาใหสอดคลองตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

4.2.2 ดานการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์

2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 2.1.1) เชิงปริมาณ 

    ครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 137 คน 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ 

 ครูผูสอนที่มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครบตามคุณภาพ จำนวน 
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137 คน คิดเปนรอยละ 100.00 มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 2.1.3) ผลสะทอน 

    จากการที่ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครบตามคุณภาพ โดยครู

ทุกคนทุกสาขาวิชามีการวิเคราะหหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และใช

สื่อเครื่องมือในการเรียนการสอนพรอมทั้งมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

2.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัด  

การเรียนการสอน 

 2.2.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษามีครูผูสอนทั้งหมด จำนวน 137 คน 

 2.2.2) เชิงคุณภาพ 

     รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 137 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 2.2.3) ผลสะทอน 

     ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการสงสมุดการ

ประเมินผลเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูทุกคนและทุกรายวิชาที่สอน ใหมีการบันทึก

หลังสอนลงในแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผูสอนและผูเรียน 

2.3) การจัดการเรียนการสอน 

 2.3.1) เชิงปริมาณ 

1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 137 คน

2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 137 คน

3. ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน  137 คน 

4. ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน 137 คน 

5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู

จำนวน 123 คน 

 2.3.2) เชิงคุณภาพ 

    รอยละเฉลี่ยของครูผูสอนที่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาครูผู

สอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู มีรอยละเฉลี่ย 97.96 มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

 2.3.3) ผลสะทอน 

    จากผลการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิคที่หลาก

หลาย มีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู สงผลให
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เปนที่ยอมรับของสถานศึกษาทั้งในและนอกจังหวัดทำใหไดงบสนับสนุนจากสำนักวิจัยแหงชาติ

ในการจัดทำวิจัย 

2.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 2.4.1) เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครูที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 137 คน

2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปน

ปจจุบัน 137 คน 

3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้องตอ

การเรียนรู 137 คน 

4. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  122

คน 

5. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ

137 คน 

 2.4.2) เชิงคุณภาพ 

     รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 97.81 

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 2.4.3) ผลสะทอน 

     จากการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น

เรียน มีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ชวยเหลือผูเรียนดานการเรียนและ

ดานอื่นๆ สงผลใหผูเรียนสำเร็จการศึกษา  

2.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 2.5.1) เชิงปริมาณ 

1. ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน  137

คน 

2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  จำนวน 137  คน

3. ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนจำนวน  137  คน 

4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน  137

คน 

5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรอืเผยแพร  จำนวน 127 คน 

 2.5.2) เชิงคุณภาพ 

 ครูผูสอนที่ไดรบการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละเฉลี่ย 82.92 มีผล
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การประเมินอยูใน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     2.5.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ จากการ

ไปอบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน ตามรายวิชาที่กำหนดตามหลักสูตรการอบรม 

2.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

     2.6.1) เชิงปริมาณ 

     - จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถาน

ศึกษา      จำนวน  147 หอง 

     - จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน  128 หอง 

     2.6.2) เชิงคุณภาพ 

     - รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอนรอยละ 87.07 มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

     2.6.3) ผลสะทอน 

    - สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนของครูผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     3.1.1) เชิงปริมาณ 

    สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทั้ง 4 ฝาย หนวยงานภายในโดยใชเครือขาย TOT และ UniNet ตามอาคาร

สำนักงาน การทำงานของเครือขายอินเตอรเน็ตทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

     3.1.2) เชิงคุณภาพ 

     1. สถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

9 ประเภท 

     2. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  

     3. สถานศึกษาใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา มี E-Learning , 

Line แจงขาวสาร อนุมัติผลการเรียนดวย ศธ.02 ออนไลน  และประชุมอนุมัติแผน 

     4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53  

     5. สถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูบริหาร
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สถานศึกษาใช Application ระบบติดตามผูเรียน และมีการพัฒนา www.nktc.ac.th 

 สถานศึกษามีผลการประเมินครบทุกขอ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3.1.3) ผลสะทอน 

    จากการบริหารแบบมีคุณภาพของผูบริหาร การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการสถานศึกษา ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสงขาวสารทาง

อินเตอรเน็ต รวดเร็วถึงผูรับบริการ ทำใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครอง หนวยงาน

องคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน 

3.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 3.2.1) เชิงปริมาณ 

    - สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ  หรือโรงฝกงาน ที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู  จำนวน  147 หอง 

 3.2.2) เชิงคุณภาพ 

    - สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานอยางเพียงพอ และเอื้อ

อำนวยตอการจัดการศึกษา มีผลการประเมินครบทุกขอ อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 3.2.3) ผลสะทอน 

    - องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ภูมิ

ทัศน อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประจำปการศึกษา 2564 โดยรวมอยูในระดับ 

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.58 

3.3) ระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน 

 3.3.1) เชิงปริมาณ 

 - มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพที่ใชในงานภายในสถานศึกษา 

 - มีระบบประปา หรอืน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

 - สถานศึกษาไดจัดชองทางเดิน ระบบคมนาคมและจราจรในสถานศึกษาอยาง

ปลอดภัย 

    - มีระบบการสื่อสารทั้งภายในภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีระบบรักษา

ความปลอดภัย 

 3.3.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีระบบที่เหมาะสมกับสภาพใชงาน มีระบบการใชน้ำ ระบบคมนามใน

สถานสึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ ระบบเก็บขยะ ชองทางการสื่อสารทันสมัญ 

และมีระบบความปลอดภัยเวรยาม มีผลการประเมินครบทุกขอ อยูในระดับคุณภาพ  ยอด

เยี่ยม 

 3.3.3) ผลสะทอน 
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    สถานศึกษาไดมีระบบสาธารณปูโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ ใหเอื้อ

ตอการจัดการเรียนการสอน 

3.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 3.4.1) เชิงปริมาณ 

    - สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและ

เพียงพอสำหรบัครู บุคลากร และผูเรียน หรือผูสนใจเขาใชบริการคนควาหาความรู 

 3.4.2) เชิงคุณภาพ 

    - สถานศึกษาไดพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดใหมี

สภาพเอื้อตอการคนควา และปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตหอง ICT มีหองสมุดเอื้อตอการคนควา 

มีผลการประเมินครบทุกขอ  อยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 3.4.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษาไดประเมินความพึงพอใจตอการบริการศูนยวิทยบริการและหองสมุดของ

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2564 มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉี่ลย 4.54  

3.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 3.5.1) เชิงปริมาณ 

    - สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

มีความจุ 1,000 Mbps. 

 3.5.2) เชิงคุณภาพ 

    - สถานศึกษาไดจัดระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ 

ภายในสถานศึกษา โดยการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูง มีผลการ 

ประเมินครบทุกขอ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3.5.3) ผลสะทอน 

 - สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 4.1.1) เชิงปริมาณ 

 - สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ประจำป 2564 จำนวน 18 

สาขาวิชา 

 4.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงานองคกร ใน
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การจัด การเรียนระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา จำนวน 207 แหง 

2. การบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ปการศึกษา 2564 จำนวน 21 แหง 

3. จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวม

กับสถานประกอบการ หนวยงาน องคกร 

4. จัดโครงการปฐมนิเทศผูเรียน

5. ดำเนินโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

6. ติดตามผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2564 ตามขั้น

ตอนดำเนินงานขางตน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยียม 

 4.1.3) ผลสะทอน 

    สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มี

การวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และสรุปรายงานอยางเปน

ระบบ ทำใหมีผูเรียนเขาเรียนในระบบทวิภาคี อยางตอเนื่อง

2) จดุเดน

1. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ

การใชงานของผูเรียนหรือผูรบบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการบริการจัดการระบบไฟฟา  ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทงการจัด

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษา

แกผูเรียน และบุคลากรทางศึกษา หรอืผูบริหารในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดวเลา บุคลากรและงบ

ประมาณ และมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น

3) จดุที่ควรพัฒนา

ครูผูสอนมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผย

แพรนอย

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ควรสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนเขารวมประกวดนวัตกรรมจาการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีผูบริหาร จำนวน 5 คน ขาราชการ ครูจำนวน 92 คน ขาราชการ

พลเรือน 2 คน พนักงานราชการทำหนาที่ในการสอน จำนวน 4 คน พนักงานราชการบริหาร

งานทั่วไป 2 คน ครูพิเศษสอน จำนวน  41 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 41 คน รวม

ทั้งหมด จำนวน 189 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 164 คน คิดเปนรอยละ 86.77  

 1.1.1) เชิงคุณภาพ 

 - สถานศึกษามีการประชุมจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

 - สถานศึกษาไดดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

 - สถานศึกษามีการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประป 

 - สถานศึกษาไดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 - ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมมีสวนรวม  โดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมาบริ

หารจัดการสถานศึกษา เชน ทางไลน ทางเฟสบุค สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรผล

การบริหารจัดการทางเว็บไซตวิทยาลัย  มีคุณภาพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน 

    จากการที่ผูบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม สงผลใหใหสถาน

ศึกษาดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.1) เชิงปริมาณ 

    - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. 14 

สาขาวิชา ระดับ ปวส. 13  สาขาวิชา รวมทั้งหมดจำนวน 27 สาขาวิชา 

    - สถานศึกษาจัดใหครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญฯ ทั้งในและตางประเทศรวมพัฒนาผู

เรียน จำนวน 27 สาขาวิชา 

    - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาน

ศึกษามอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนักศึกษา จำนวน 144 ทุน เปนเงินจำนวน 292,000 บาท 

 - สถานศึกษาไดรับบริจากวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เครื่องปริ๊นเตอรจาก 

หจก.ไอที คลินิก แอนซัพพลายจำนวน 6 เครื่อง จาก หจก. ญาณศิา ซัพพลาย จำนวน 6 

เครื่องและชุดเกาอี้แดงจากสมาคมวิทยลัยเทคนิคหนองคาย จำนวน 500 ตัว 
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 1.2.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรครบถวน คิดเปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน 

    สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและจากองคกรภายนอกในการจัดการ

ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 1.3.1) เชิงปริมาณ 

    สถานศึกษาไดดำเนินโครงการ/กิจกรรม การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การ

บริการวิชาชีพ และจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ จัดทำการประเมินความพึงพอใจให

บริการขององคการบริหารสวนตำบล และเทศบาลในจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อบต. ในป

การศึกษา 2564 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ 

    คณะผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เขารวมโครงการ/

กิจกรรม บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา ของสถานศึกษา 

และไดฝกการทำงานเปนทีมและสรางความสามัคคีใหเกิดในหมูคณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ใหเกิดขึ้นในตนเอง สรางความมีวินัยในตนเอง และการรูจักบทบาทหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน 

    หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสง

เสริม ใหผูบริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบริการ

ชุมชนและจิตอาสา โดยไดรับความไววางใจจากจังหวัดหนองคาย

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจยั ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

1) ผลสัมฤทธิ์

2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 2.1.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีจำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ระดับ ปวช.และ ปวส. ในปการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 309 ชิ้น 

ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ   จำนวน.......-.....ผลงาน 
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ไดรับรางวัลระดบัชาติ   จำนวน   1   ผลงาน 

ผลงานที่รับการเผยแพรตอสาธารณชน จำนวน  11   ผลงาน 

 2.1.2) เชิงคณุภาพ 

    สถานศึกษามีนักเรียนนกัศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) วทิยาลยัเทคนคิ

หนองคาย ไดรบัรางวัล ระดบัเหรียญทองแดง การคดัเลือกหุนยนต ABU อาชีวศกึษา งาน 

“สุดยอดนวตักรรมหุนยนต”อาชีวศกึษาระดบัชาติ ประจำปพุทธศักราช 2564 ระหวางวันที่ 

26-28 กันยายน 2564 และผลงานที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน จำนวน 11 ผลงาน มี

คณุภาพอยูใน ระดับ ดเีลิศ 

 2.1.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดรับการยอมรับจาก สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา และ

อาชีวะฝมือชนคนสรางชาติ

2) จดุเดน

1. สถานศึกษามี ผูบรหิาร และบคุลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการ

ศกึษาของสถานศึกษา จดัทำแผนพฒันาสถานศกึษา จดัทำแผนปฏบิัติราชการประจำป มีคณะกรรมการบรหิาร

สถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มสีวนรวมในการบรหิารจดัการในสถานศกึษา และมีนวตักรรมมีสวนรวม

ในการบริหารจดัการสถานศกึษา 

                   2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดย     

มีสวนรวมของผูบริหาร คร ูบคุลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสรมิใหผูเรียนมจีติอาสาโดยใชวิชาชีพสราง

ประโยชนใหชุมชนและสงัคม 

                 3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครู ผูเรียน จัดทําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่

เกิดประโยชนตอชุมชน สงัคม สามารถนำไปใชงานไดจรงิ

3) จดุทีค่วรพฒันา

1. ควรเพิ่มจำนวนของ สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค งานวจิยั มกีารนำไปใชประโยชนจรงิใน

ระดับชมุชน สงัคม ใหมากยิ่งขึน้ 

                2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหเขารวมการประกวด

แสดงผลงาน ใหไดรับรางวัลระดบันานาชาติ

4) ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนา

1. ควรสงเสรมิให นวตักรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจยั ของสถานศึกษาสูการจดอนสุิทธบิัติ/สิทธิ

บตัรใหมากขึ้น 

                     2. ควรจัดหาแหลงทุนในการสงเสริม สนับสนุนการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยผู

 เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนที่ได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100.00

ระดับคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 92.00

ระดับคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนที่ได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 97.27

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 95.79

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.14

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



5/31/22, 1:48 PM V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

https://www.vesar.org/#/print_sar/2021/0185 64/66

สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการพัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการสงเสริมเปนผูประกอบการ/อาชีพอิสระ

2. โครงการสงเสริมและเรียนรูดวยตนเอง

3. โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาชีพ

1.3 ดานคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการออกเยี่ยมบาน

2. โครงการแนะแนวสัญจร

3. โครงการติดตามผูสำเร็จการศกึษา

4. โครงการกิจกรรมดานวิชาการ (Open House)

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศกึษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 1. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

3. โครงการพัฒนาบุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางนอย 12 ชม/ป

การศกึษา

4. โครงการเผยแพรผลงานของครูจากการพัฒนาตนเอง

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศกึษา

3. โครงการประเมินความพึงพอใจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

4. โครงการประเมินความพึงพอใจแหลงเรียนรูและศนูยวิทยบริการ

5. โครงการประเมินความพึงพอใจระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศกึษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกงาน

2. โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

4. โครงการพัฒนาการจัดการระบบทวิภาคี

5. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร

2. โครงการอบรมโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก

3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

4. โครงการอาชีวะจิตอาสาบริการ

5. โครงการคายอาสา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการนิทรรศการโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ

นักศึกษา

2. โครงการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดวยนวัตกรรม งาน

วิจัย และสิ่งประดิษฐ

3. โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานของบุคลากร
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