
 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

วิสัยทัศน์ 

“ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม  
ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่ดีสู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละระดับ 
การศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. จัดการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชน สังคม  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
อัตลักษณ์ 

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม 

 

เอกลักษณ์ 

 จิตอาสา พัฒนาอาชีพ สู่สังคม 

 

 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     

 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้นครสวรรค์เปิดทำการสอนปลูกสร้างระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น เมื่อ พ.ศ.2481 หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบประโยคประถมศึกษา (ป.4) ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาตามลำดับ ดังนี้   
พ.ศ.2481 เปิดเรียนแผนกช่างไม้ตอนต้น      

พ.ศ.2494 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ปลูกสร้างและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน 

การช่างนครสวรรค์พ.ศ.2497  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างปูน  

พ.ศ.2498 เปิดสอนอาชีวศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 1 ปี      

พ.ศ.2499 ยุบชั้นเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 1 ปี      

พ.ศ.2500 เปิดสอนอาชีวศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง    

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 



 

 

พ.ศ.2504 ยุบชั้นเรียนมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างปูน     

พ.ศ.2504 เปิดสอนวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาชั้นต้นหลักสูตร 3 ปี แผนกช่างก่อสร้าง 

และช่างยนต์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ.     

พ.ศ.2505 ได้เปิดเพิ่มเติมข้ึนอีก 1 แผนก คือ แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม    

พ.ศ.2507 ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 3 แผนก คือ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างกลโรงงานและแผนกช่างเชื่อมและ 

โลหะแผ่น  

พ.ศ.2506 นักเรยีน ส.ป.อ. สำเร็จรุ่นแรก 2 แผนก รวม 31 คน พ.ศ.2507 นักเรียน ส.ป.อ. สำเร็จรุ่น2 

3 แผนกรวม 49 คน มีครู 35 คน นักเรียน 336 คน     

พ.ศ.2510 ความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. ได้สิ้นสุดลง ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ

เงินกู้  

เพื ่อพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาทเศษ สำหรับสร้างอาคารเรียน ตึก

อำนวยการห้องสมุด โรงอาหาร หอพัก โรงฝึกงาน บ้านพักครูอาจารย์ ภารโรง ตลอดจน

เครื่องมือ เครื่องจักร ของแผนกช่างต่างๆ ที่ทันสมัย  โดยเปิดสอนวิชาช่างต่างๆรวม 6 แผนก 

พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์      

พ.ศ.2518 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนภาคนอกเวลา ระดับ ปวช. (มศ.4) ทุกแผนก   

พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และ  

  เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 2 แผนก คือ     

1. แผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน    

2. แผนกช่างยนต์ จำนวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน  

วันที่ 1 ต.ค. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมสถานศึกษา เพ่ือจัดตั้งเป็น 

วิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2519 โดยให้รวมโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์กับโรงเรียนอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน

และจัดตั้งเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519 ในการรวมกันนี้ในระยะแรกให้

แบ่งเป็น 2  วิทยาเขตเพราะบริเวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแยกกันอยู่คือโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์เป็นวิทยา

เขต 1 โรงเรียนอาชีวศึกษาเป็นวิทยาเขต 2 มีศูนย์รวมการบริหารแห่งเดียวที่มีครู-อาจารย์ จำนวน 66 คน 

นักศึกษา 2,154 คน   

พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้า 1 ห้องเรียน 30 คน วันที่ 1 ม.ค. 2522 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแยกวิทยาลัยอาชีวเพ่ือจัดตั้งเป็นวิทยาลัยโดยถือวิทยาเขต 1 

เป็นวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์วิทยาเขต 2 ศึกษานครสรรค์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์  



 

 

พ.ศ.2522 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างกลโลหะ (เอกกลและเอกเชื่อม)  

จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน      

พ.ศ.2523 เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มอีกแผนก คือแผนกช่างเขียนแบบ ก่อสร้างจำนวน 1 ห้องเรียน  

30 คน และเพ่ิม ปวส.ช่างกลโลหะ (เอกกล 1 ห้อง 30 คน  เอกช่างเชื่อม 1 ห้อง 30 คน) 

พ.ศ.2524 จัดการเรียนการสอนเป็นระบบเปิดสอนตามหลักสูตรใหม่ปี2544 เปิดสอนระดับ ปวท. ใน

ภาคเรียนที่ 2/2524 รวม 3 แผนก คือ แผนกเทคนิควิศวกรรมโยธา 1 ห้องเรียน 40 คน 

แผนกเทคนิควิศวกรรมเครื่องเย็น-ปรับอากาศ1 ห้องเรียน40 คน    

พ.ศ.2525 เปิดสอนระดับ ปวท. เพิ่มอีก 1 แผนก คือ แผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 

ห้องเรียน 40 คน 

พ.ศ.2527 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม     

พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 40 คน     

พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาช่างสำรวจ จำนวน 40 คน     

พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 40 คน    

พ.ศ.2557 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีเทคโนโลยีไฟฟ้า      

พ.ศ.2558 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีเทคโนโลยียานยนต์      

พ.ศ.2559 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีเทคโนโลยีการก่อสร้าง      

พ.ศ.2560 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
    

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

พ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลพระราชทานนสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2552  ได้รับ รางวัลสถานศึกษา 

พอเพียงประจำปีการศึกษา 2552 
พ.ศ.2556 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาให้

สร้างตู้ชาร์ท TABLET เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน  ระดับประถมศึกษา จำนวน 

10 ตู้ 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทคนิค ยานยนต์ FUSO สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

จ.นครสวรรค์ ร่วมกับบริษัทฟูโซ่ ทรัค (ปรเทศไทย) จำกัด 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค์ 



 

 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างยนต์  ระดับ อศจ. 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาปวช.การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพสาขา ช่างยนต์ระดับ อศจ. ภาคเหนือ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ระดับปวช.ระดับจังหวัด 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือเกมส์

ระดับชาติ 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การแข่งขันโครงงานการสำรวจทางด้านวิศวกรรม

โยธา ณ  สนามแข่งขันประเทศจีน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

 นางชลธิชา เหล็กกล้า ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ์ "เชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น" 

จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดโดยหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ 

 รางวัลชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทยสากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดนครสวรรค์ 

 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวิชาชีพ ช่างสำรวจระดับภาคเหนือ 

 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง 

การแข่งขันระดับชาติระดับ ปวส. 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดีประจำปี 2556 จากคุรุสภา 3 คน ได้แก ่ 

1) นายจิณวัตร ฤทธิเดช 2)นายมนตรี วารุการ 3)นางสาวณัฐนันท์ ตั้งสุจริตธรรม 

ผลงานทางวิชาการ เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษปี 2556 ได้แก่ 

1) นายสันติ คงบุญ 2) นางบรรจง ปันทะรส 3) นายสุพจน์ วงศ์พัฒน์ 4) นายศักดา เกษมุติ    

5) นายเสกสรร ทองยศ 

พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ  

สถาปัตยกรรมงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ

สถาปัตยกรรมงานออกแบบ ระยะสั้น (Sketch Design) ระดับปวช. 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ

สถาปัตยกรรม งานทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมSketch ระดับ ปวส. ทีม A 

ได้ร ับรางว ัลรองชนะเล ิศอันด ับ 1 ระดับภาคเหนือการแข่งขันทักษะการออกแบบ

สถาปัตยกรรม งานออกแบบระยะสั้น (Sketch Design)ระดับ ปวส.ทีม A 



 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม 

งานออกแบบระยะสั้น(Sketch Design) ระดับ ปวส. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการออกแบบระดับ ปวส. 

สถาปัตยกรรม งานเขียนแบบทัศนียภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Sketch Design) 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดีประจำปี 2557  ได้แก่ 1) นายสุรชัย  ภักดีจันทร์     

2) นายสราวุธ  พัชรชมพู 3) นายไตรรัตน์ กาญจนโรจน์พันธ์ 

นายอาทิตย์  วราโภค แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน สถานศึกษา

ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา   เพื่อเข้ารับ

รางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี การศึกษา 2558 

 นายกฤษดา นิลรอด แผนกช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลนักศึกษาความประพฤติดีจาก 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กระถางรักษ์โลก แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับอศจ. 

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชุดบำบัดน้ำเคลื่อนที่ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับอศจ. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พัดลมควบคุมระบบปฏิบัติการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอศจ. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับอศจ. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบากท่อกลมแบบผ้าขัดทรายสายพาน แผนกวิชา

ช่างเชื่อมโลหะ ระดับจังอศจ. 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1 รถตัดหณ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ระดับอศจ. 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1  ระบบป้องกันเด็กติดในรถ แผนกวิชาช่างยนต์ 

ระดับอศจ. 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1  เครื ่องออกซิเจนตู ้ปลาฉุกเฉิน แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ระดับอศจ. 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1  ที ่จอดรถอัจฉริยะ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับอศจ. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเลื่อยตัดกิ่งไม้สูงแผนกวิชาช่าง

เทคนิคอุตสาหกรรม ระดับอศจ. 



 

 

ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 2  อุปกร์ช ่วยยกแผ่นไม้อัดแผนกวิชาช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม ระดับอศจ. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 2  จักรยานเข็นสำหรับคนพิการ แผนกวิชาช่างยนต์ 

ระดับอศจ. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ระบบป้องกันเด็กติดในรถ แผนกวิชาช่างยนต์ระดับ

ภาคเหนือ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง เลื่อยตัดกิ่งไม้สูง แผนกวิชาช่าง

เทคนิคอุตสาหกรรม ระดับภาคเหนือ 

ได้รับรางชมเชย ระบบป้องกันเด็กติดในรถแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชาติ 

ได้รับรางวัลชมเชย อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเลื่อยตัดกิ่งไม้สูง แผนกวิชา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

ระดับภาคเหนือ 

นายวรรณศิลป์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา แผนกวิชาช่างโยธา ได้รับรางวัลลูกกตัญญูจากผู ้ว่า

ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในวันแม่แห่งชาติของจังหวัดนครสวรรค์  อาชีวศึกษา ประจำปี 

2560 

ระบบป้องกันเด็กติดในรถ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี 

2560 ภาคเหนือ รางวัลระดับดี 

สถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA แผนกวิชาช่างยนต์ได้รับรางวัล ผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค เครื่องดำนำ แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. อุปกรณ์ช ่วยผ่อนแรงเลื ่อย -ตัดไม้ก ิ ่งส ูง แผนกวิชาช่าง

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เครื่องล้างละมุดเพื่อชุมชน แผนกวิชาช่างกลโรงงานได้รับรางวัล

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เครื่องปอกเปลือกมะละกอ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าได้รับรางวัล

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 



 

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เชื้อเพลิงอุ่นร้อนจากวัสดุธรรมชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เครื่องสูบน้ำแกนตั้งสำหรับสภาวะการเกิดอุทกภัยแผนกวิชาช่าง

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เครื่องประคบร้อนเย็นบรรเทาเจ็บ ปวด บวมแผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2560 นายสุรชัย ภักดี 

 

รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นศรีอาชีวะ ประจำปี 2561  นายสุเมธ  เฉลิมพันธ์ นายเจษฎา  คำตา 

รางวัล ครูส่งเสริมและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นายชารินทร์  ลาฤทธิ์   

นายธนบดี  ศิริปีริด์ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์โดยแจ้งเตือนผ่านแอฟพิเคชั่นไลน์ 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับอศจ. เครื่องกระเถาะถั่ว แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ได้รับรางวัลผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับอศจ. ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน smartphone แผนกวิชาช่าง

ยนต์ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอศจ.ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่านแอฟพิเคชั่น V.2 แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอศจ. lyc Flak Machine แผนกสามัญวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอศจ. รถ Kotaka spot EV แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

 
 
 
 



 

 

พ.ศ.2562 รางวัล ผู้บริหาร การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษา  
นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์   
นายชนะ  พรสวัสดิ์    
นายทวีวัฒน์  รื่นรวย   
นายทรงวุฒิ  เรือนไทย   
นายแทน  โมราราย 
รางวัล สุดยอดครูดีศรีอาชีวะ ประจำปี 2561 นายสุรพงษ์  เดชตุลา นายศิริพงษ์  อุ่นดี 

รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นศรีอาชีวะ ประจำปี 2561 นางสาวจันทนี  เสือก้อน นางสาวสุธีรา  ใจบุญลือ 

รางวัล ครูส่งเสริมและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี 2561  

นายแทน  เจริญประชา นายจิระศักดิ์  แสงหิรัญ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. การประกวดมารยาทไทย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์  
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. การแข่งขันแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการ STEM (ปวช.) 
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. การแข่งขันแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการ STEM (ปวส.) 
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานมาตรวิทยามิติ (ปวส.) ช่างกลโรงงาน 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ปวช.) 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานปูน (ปวช.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานไม้ (ปวช.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานคอนกรีต  (ปวส.) แผนกวิชาช่างโยธา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง(ปวส.) แผนกวิชาช่างสำรวจ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ทักษะงานคอนกรีต(ปวส.) แผนกวิชาช่างช่างโยธา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ทักษะงานมาตรวิทยามิติ (ปวส.) แผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เครื่องลดมลพิษจากควันธูป แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. เครื่องฉีดพ่นสารเหลว Thailand 4.0 แผนกวิชาช่างยนต์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. รถ ETUKTUK ปากน้ำโพ แผนกวิชาช่างยนต์ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. ไม้ค้ำยันปรับระดับ แผกวิชาช่างกลโรงงาน 
รางวัลชนะเลิศ ระดับอศจ. The Automatic Plant Watering System แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 



 

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ป้ายแสดงที่จอดรถด้วย IP CAMERA แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ไม้ค้ำยันปรับระดับ แผกวิชาช่างกลโรงงาน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ป้ายแสดงที่จอดรถด้วย IP CAMERA แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2563 รางวัล “การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” 
  นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ 
  นายชนะ  พรสวัสดิ์ 
  นายทรงวุฒิ  เรือนไทย 
  นายแทน  โมราราย 

รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 นายอัคเนตร  ยศสมบัติ 
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 นายโพธิ์ทอง  บุษราคัม 
  รางวัล “สุดยอดครูดีศรีอาชีวะ”นายฉัตรชัย  งาหอม และ นายชารินทร์  ลาฤทธิ์ 
  รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นศรีอาชีวะ นายชิษณุชา  ดวงอภินันท์ และ นายสถาปนิก  คุ้มสะอาด 
  รางวัล “ครูส่งเสริมและขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”นายพิเชษฐ  นิลเนตร 
  รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานกลึงชิ้นงาน แผกวิชาชา่งกลโรงงาน 
  รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานวัดละเอียด แผกวิชาชา่งกลโรงงาน 
  รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานมาตรวิทยามิติ แผกวิชาช่างกลโรงงาน 
  รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานไม้ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ทักษะงานทำหุ่นจำลอง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

นายวิเชียร  บุญเลิศ 
นายวิชัย  บัวสรวง 
นายวิชัย  ป้อมประเสริฐ 
นายทวิช  สุนทรส 
นายทวี  ชมภูผล 
นายวีรชัย  พันธุเวชย์ 
นายพิษณุ  จงไพบูลสวัสดิ์ 
นายอดุลย์  สมาศิลป์ 
นายประโยชน์  พยัคฆ์จำเริญ 
นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ 
นายศักดา  ถาวรพจน์ 
นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย 
นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ 
นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ 

ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 

2521 - 2522 
2522 – 2523 
2523 – 2529 
2529 – 2530 
2530 – 2534 
2534 – 2537 
2537 – 2540 
2540 – 2545 
2545 – 2548 
2548 – 2553 
2553 – 2557 
2557 – 2561 
2561 – 2565 

2565 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์      
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonsawan Technical College     
 ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 400 หมู่ที่ -  ถนน สวรรค์วิถี    ตำบล นครสวรรค์ตก   
             อำเภอ/เขต เมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัส 60000   
 โทรศัพท์       โทร.056 221-390      
 โทรสาร        โทร.056-222-213      
 เว็บไซต์        www.nkstec.at.th      
 อีเมล            www.nkstec@hotmail.com      
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 35 ไร่ 2  งาน       
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  24 หลัง   มีห้องท้ังสิ้น  263   ห้อง  ได้แก่  
1. อาคารอำนวยการ   จำนวน 1   หลัง  9   ห้อง 
2. อาคารวิทย์คอม    จำนวน 1   หลัง 18 ห้อง 
3. พัสดุ      จำนวน 1   หลัง  4 ห้อง 
4. อาคาเรียนสามัญ    จำนวน 1   หลัง  17 ห้อง 
5. อาคารสถาบัน    จำนวน 1  หลัง   2  ห้อง 
6. อาคารหลวงพ่อจ้อย   จำนวน 1  หลัง   5 ห้อง 
7. อาคาร OECF    จำนวน 1  หลัง  18 ห้อง 
8. อาคารแผนกอิเล็ก   จำนวน 1  หลัง  18 ห้อง 
9. อาคารเรียน 4 ชั้น (ใหม่)   จำนวน 1  หลัง  16 ห้อง 
10. ช่างไฟฟ้า    จำนวน 1  หลัง  15 ห้อง 
11. ช่างเครื่องเย็น    จำนวน 1  หลัง    6 ห้อง 
12. ช่างเชื่อม    จำนวน 1  หลัง   15 ห้อง 
13. ช่างยนต์     จำนวน 1  หลัง   29 ห้อง 
14. ช่างกลโรงงาน    จำนวน 1  หลัง   14 ห้อง 
15. ช่างกล (CNC)    จำนวน 1  หลัง    4 ห้อง 
16. ช่างก่อสร้าง    จำนวน 1  หลัง    7 ห้อง 
17. ช่างโยธา สำรวจ    จำนวน 1  หลัง   20 ห้อง 
18. อาคาร 5 ชั้น (อุตฯ พ้ืนฐาน เมคคา) จำนวน 1  หลัง   32 ห้อง 
19. ช่างสถาปัตย์    จำนวน 1  หลัง    8 ห้อง 
20. ป้อยยามและครูเวร   จำนวน 1  หลัง    2 ห้อง 
21. งานผลิตภัณฑ์การค้า   จำนวน 1  หลัง    1 ห้อง 
22. โรงอาหาร    จำนวน 1  หลัง  



 

 

23. อาคารอเนกประสงค์   จำนวน 1  หลัง  
24.  อาคารสถานที่     จำนวน 1 หลัง     3 ห้อง 
 มีอาคารรวมทั้งสิ้น   24   หลัง   มีห้องทั้งสิ้น   263  ห้อง   
 
 
 
 
 
ตราประจำวิทยาลัย     
 
 
 
สีประจำวิทยาลัย   คือ  สีน้ำเงิน เหลือง 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์แสดงท่ีตั้งอาคาร 

 
 

 

 

 


