
ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา    ๘ 

    

 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

ข้อมูลสารสนเทศ  9  ประเภท 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 

ประวัติ  ที่ต้ัง  ขนาด  ข้อมูลพื้นฐาน   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อ วันท่ี 7 มีนาคม 2539 สังกัด

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตร 
25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปี 
2540 โดยใช้สถานท่ีในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จนเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2541 ได้ย้ายออก
จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มาอยู่ท่ีบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการใหม่จังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ เลขท่ี 240 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์  
43000 มีเนื้อท่ี 42 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา มีอาคารสถานท่ีประกอบด้วย อาคารอนันตนาคราช  
อาคารมุจลินทนาคราช อาคารสุทโธนาคราช อาคารภูร ิทัตตนาคราช อาคารปัพพาลนาคราช 
อาคารเพชรภัทรนาคราช อาคารภุชงค์นาคราช อาคารศูนย์ว ิทยบริการ อาคารพัสดุ อาคาร
พฤกษศาสตร์  บ้านพักข้าราชการ 14 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง ซึ่งบ้านพักครูสร้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   

การบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารงานภายในสถานศึกษมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษาการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี ่ยวข้องและมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัย 4 ฝ่าย 
ประกอบด้วย 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
  รองอำนวยการฝ่ายวิชาการ   
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

โดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยมีหน้าท่ีและรับผิดชอบ รองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การ
วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไปและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจาก
ผู ้อำนวยการสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื ่องต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที ่ได้รับ
มอบหมาย    
 สัญลักษณ์สถานศึกษา     “ดอกกาสะลอง” 
                         
 
 

สีประจำสถานศึกษา  “เขียว  เหลือง” 
 
 

ที่ต้ังวิทยาลัย 

ทิศเหนือ ติดกับ โรงเรียนหนองคายวิทยาคารและโรงเรียนอนุบาลจังหวัดหนองคาย 
ทิศใต้  ติดกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันออก   ติดกับ สวนสาธารณะหนองบก 
 ทิศตะวันตก ติดกับ หอพัก 

วิสัยทัศน์  . 
“เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี ผลิตกำลังคน

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ”   

ปรัชญา 
            “ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 
เพลง มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย    ร่วมกายใจ พัฒนา การอาชีวศึกษา 
สร้างเยาวชน คนดี สมศักดิ์ศรี ท่ีแกร่งกล้า             พัฒนา ชาติไทย ให้ก้าวไกล 
ทักษะเย่ียม เป่ียมคุณธรรม โน้มนำสังคม    ค่านิยม ปรัชญาเลิศ เราเทิดไว้ 
รู้รัก สามัคคี มีวินัย      คือจิตใจ ท่ีแข็งแกร่ง แห่งหนองคาย 
ถิ่นเขียวเหลือง ประเทืองสง่า     ล้ำเลิศวิชาการกีฬาไม่น้อยหน้าใคร 
รักส่ิงแวดล้อม พร้อมพรัก อนุรักษ์ความเป็นไทย   มีจิตใจเสียสละ เพื่อปวงชน 
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พันธกิจ    
 พันธกิจท่ี ๑ สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
          พันธกิจท่ี ๒ จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          พันธกิจท่ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
          พันธกิจท่ี ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 
          พันธกิจท่ี ๕ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
ยุทธศาสตร์ 
          1. พัฒนาการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย 
          2. มุ่งผลิตและพัฒนาคน ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา 
          3. พัฒนากำลังคนในการฝึกอาชีพให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของสถาน                                                                                                                                                                             
ประกอบการ 
          4. สร้างศักยภาพของครูและบุคลากร มีความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพ      
          5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัย   
เป้าประสงค์   
          1. ครู บุคลากร ผู้เรียน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี องค์
ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
          2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ ในสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
          3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการตามระบบทวิภาคี 
          4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น มีความรู้ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
          5. คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
          6. คณะครู บุคลากร และผู้เรียน บริการทางวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
          7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
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กลยุทธ์ 
๑.  การจัดทำวิจัย และนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ของครู บุคลากร และผู้เรียน 
๒.  การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่สาธรณชน 
๓. การเสริมศักยภาพของครู บุคลากร ผู้เรียน ด้านเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
๔. การพัฒนาความรู้ ทักษะ ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
๕. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาตามสาขาวิขาท่ี

เปิดสอน 
๖. การสนับสนุนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และการจัด     

การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๗. การเร่งประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร 
๘. การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในด้านการปฏิบัติงาน ด้านวิชาชีพท่ีสอนด้านการ

วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
๑๐. การบริการทางวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน สังคมและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
๑๑. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รู้อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย  

อัตลักษณ์   
“การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 

เอกลักษณ์   
“ จัดการอาชีวศึกษาบูรณาการร่วมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 


