
 
 
  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ใช้อักษรย่อว่า “ว.ท.ช.” ชื่อเดิมโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์  เป็น
วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่
เลขที ่22๔/4 หมู่ที่ 6 ถนนท่าดินดำ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
ขึ ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2525 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี 
เริ่มแรก เปิดทำการสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนกพาณิชยกรรม สาขาการบัญชีสาขาการขายและ
สาขาเลขานุการ โดยมีนายนิยม  วรปัญญา เป็ นผู้ ได้รับใบอนุญาตและนางรัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์     
เป็นครูใหญ่ มีจำนวนนักศึกษา 44 คน คณะครู   9 คน 
ปี 2526 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรมข้ึนมาอีก 3 

    สาขา คือ สาขาช่างยนต์, สาขาช่างไฟฟ้ากำลังและช่างก่อสร้าง รับนักศึกษาที่จบ ม.3, มศ.3 
    หรือ เทียบเท่า จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนพณิชยการลำนารายณ์ 
    เป็น โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์  

ปี 2534 ได ้ ร ับอน ุญาตให ้ขยายช ั ้ น เร ี ยนระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิ ชาช ีพช ั ้ นส ู ง  ( รอบบ ่ าย )                              
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี , สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ              
 รับนักศึกษาท่ีจบ ปวช.3 
ปี 2535 ได้ร ับอนุญาตให้ขยายชั ้นเร ียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (รอบเช้า -รอบบ่าย)        
 ประเภทว ิชาบร ิหารธ ุรก ิจ  สาขาการบ ัญช ี  สาขาการตลาดและสาขาคอมพ ิวเตอร ์ธ ุรกิจ                        
 รับนักศึกษาที่จบ ปวช. 3 
ปี 2540 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบเช้า-รอบบ่าย) 

  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี, สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ    
  นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย / หรือเทียบเท่า (ม.6) 

ปี 2543 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดสอนระดับอุดมศึกษา 
   (ปริญญาตรี) เป็นศูนย์บริการการศึกษา ณ โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์  
ปี 2544 ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์
 ได้ขยายการศึกษา ถึงระดบับัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาบริหารการศึกษา 
ปี 2551 ได้ขยายโรงเรียนสาขาชื่อโรงเรียนพุขามเทคโนโลยี (P-Tech)   
ปี 2554   ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์ ตามคำร้องที่ พ.ช.ร. 
 807/2554 เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554  
ป ี  2558 ได ้ ร ่ วมก ับมหาว ิทยาล ัยนอร ์ท  เช ี ยง ใหม่  ได ้ เป ิ ดทำการสอนในระด ับปร ิญญาตรี                         
      เป็นศูนย์บริการการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
ปี 2559    ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตร       
      วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตร 

     วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
ปี ๒๕๖๒    ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ 
      สาขาการวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีก 
      ปัจจุบันมีครู  83 คน  นักศึกษา 1,524 คน  
 

ประวตัิความเป็นมาของวทิยาลยัเทคโนโลยีชัยบาดาล 



 
 
ประเภท    อาชีวศึกษา 
สังกัด    สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
วันก่อตั้งวิทยาลัย  16  พฤษภาคม  2525 
ผู้ก่อตั้ง    นายนิยม    วรปัญญา 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ นางรัชนี   มนูพิพัฒน์พงศ์ 
เครื่องหมายของวิทยาลัย  รูปมือชูคบเพลิงล้อมรอบด้วยช่อราชพฤกษ์อยู่ในเฟือง 
          มือ             หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว ความสำเร็จ 
          คบเพลิง           หมายถึง ความสว่างไสวรุ่งโรจน์ 
          ช่อราชพฤกษ์        หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
          อักษรย่อของวิทยาลัย ว.ท.ช. 

คำขวัญวิทยาลัย          ศึกษาให้รู้ คิดได้ ทำได้ ประกอบอาชีพได้ สามัคคี มีวินัย กลัวบาป กลัวจน 
ปรัชญาของวิทยาลัย  ความรู้  คู่คุณธรรม 
เอกลักษณ์   ทักษะดี  มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์   ยิ้มง่าย  ไหว้สวย อ่อนน้อมถ่อมตน 
สีประจำวิทยาลัย  สีเขียวและสีเหลือง 
    สีเขียว          หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
    สีเหลือง          หมายถึง ความมีคุณธรรมประจำใจ ความร่มเย็นเป็นสุข 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย  ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูณ) 
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย  ดอกราชพฤกษ์  (ดอกคูณ) 
สถานที่ตั้งวิทยาลัย  เลขที่ 244/4  หมู่  6  ถนนท่าดินดำ  ตำบลลำนารายณ์ 
    อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15130 
โทรศัพท์   0-3668-0114 
โทรสาร    0-3668-0114 
เว็บไซต์    www.chaibadantech.ac.th 
เนื้อที ่    25  ไร่  - งาน    61  ตารางวา 
อาคารเรียน   4  หลัง 
อาคารประกอบ   4  หลัง 
อาคารพยาบาล   1  หลัง 
โรงอาหาร   1  หลัง 
หอประชุม   1  หลัง 
อาคารอเนกประสงค์   1  หลัง 
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย “ความรู้ คู่ คุณธรรม” 

ความรู้ คือความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละวิชาทั้งแผนกบริหารธุรกิจแผนกช่างอุตสาหกรรมโดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญพร้อม
ที่จะนำไปประกอบอาชีพได้คู่ คือ ควบคู่กัน ประกอบกัน   คุณธรรม หมายถึง ความมีศีลธรรม มีความกตัญญู 
และการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ข้อมูลพ้ืนฐานของวทิยาลยั 



การจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ บนพื้นฐานความเป็นไทย รักความเป็น

ประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประวัติการก่อสร้างอาคารสถานที่ 
ปี 2524 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน (อาคาร 1) 
ปี 2533 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 28 ห้องเรียน (อาคาร 2) 
ปี 2534 ได้รับอนุญาตให้สร้างโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ชั้น จำนวน 3 หลัง 
ปี 2539 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 21 ห้องเรียน (อาคาร 3) 
ปี 2547 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน (อาคาร 4) 
ปี 2559    ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารเทคนิคพ้ืนฐาน Basic Techniques Industry 
ปี 2559    ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ปี 2560    ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาชายจำนวน 6 ห้อง 
 

นโยบายของวิทยาลัย 
 ภายใต้ปรัชญาที่ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จึงให้ความสำคัญกับ
เยาวชนเป็นอันดับแรก โดยมุ่งที่จะพัฒนา คือ 

1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความกตัญญูต่อสถาบันของตนเอง มีวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สร้างจิตสำนึกท่ีถูกต้องกับการเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 3. ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย  ตลอดจนความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 4. ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความสามารถเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมด้านวิชาการ ปฏิบัติการ ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคม ให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 
 6. วิทยาลัยได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู ้เรียน โดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการที่ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
 7. ส่งเสริมผู้เรียน ให้รู้จักสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัด สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข 
 8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถคิดแก้ปัญหา ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 
 9. วิทยาลัยจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้ตามความถนัด และความสนใจ 
 10. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและจัด
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 


