
ส่วนที่ ๑         สภาพทั่วไปของวิทยาลัย         (College Profile) 
 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ เปลี่ยนชื่อมา
จากโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์  ได้ก่อก าเนิดมาจากโรงเรียนนารายณ์วิทยา ทั้งนี้ เนื่องมาจากมี
ผู้ปกครองนักศึกษาจ านวนมาก ได้มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อสายอาชีพของบุตรหลาน 
เนื่องจากในเขตอ าเภอชัยบาดาลไม่มีโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์อยาก
ศึกษา ต่อสายอาชีพ ต้องเดินทางไกลไปเรียนที่อ าเภอเมือง ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หรือถ้า
ไปพักอยู่ที่อ าเภอเมืองก็มีปัญหาเรื่องความประพฤติของนักศึกษา ดังนั้นเมื่อท่านอาจารย์นิยม  วร
ปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา ได้รับทราบปัญหาตรงนี้ จึงได้คิดขยายการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาขึ้น โดยได้ก่อตั้ง โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ขึ้น ในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนนารายณ์
วิทยา นักศึกษา รุ่นแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนนารายณ์
วิทยาและเป็นนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอใกล้เคียง  ดังนั้น
โรงเรียนพณิชยการล านารายณ์  จึงเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชนแห่งแรกของอ าเภอชัยบาดาล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ใช้อักษรย่อ “ว.ท.ช.” เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
ขนาดกลาง สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่ที่เลขที่ 244/๔ หมู ่
๖ ถนน    ท่าดินด า ต าบล     ล านารายณ ์อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ป ี
เริ่มแรกเปิดท าการสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนกพาณิชยกรรม สาขางานบัญชี สาขาการขายและ
สาขาการเลขานุการ โดยมี นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ เป็น
ครูใหญ่ มีนักศึกษาจ านวน  ๔๔ คน คณะครู ๙ คน 
ต่อมาปี ๒๕๒๖  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกช่าง

อุตสาหกรรม ขึ้น ๓ สาขา คือ สาขาช่างยนต์ ,สาขาช่างไฟฟ้าก าลังและ
สาขาช่างก่อสร้างเรียนที่จบ ม.๓,มศ. ๓ หรือเทียบเท่า จึงขออนุญาต
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์เป็นโรงเรียนพณิชย
การช่างเทคนิคล านารายณ์ ใช้อักษรย่อ “พ.ช.ร.” 

ปี ๒๕๓๔  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบบ่าย) 
                                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด  และสาขา 
                                คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักศึกษาที่จบ ปวช. ๓ 
ปี ๒๕๓๕  ได้รับอนุญาต ให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
                                (รอบเช้า-รอบบ่าย)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีสาขา 
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการตลาด  รับนักศึกษาจบ  ปวช. ๓ 
ปี ๒๕๔๐  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                                ชั้นสูง(รอบเช้า-รอบบ่าย) ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี   
                                สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม.๖,ม.ศ ๕  
                               หรอืเทียบเท่า 



 

ปี ๒๕๔๓ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏพระนครระดับอุดมศึกษา 
(ปริญญาตรี) เปิดท าการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ 

ปี ๒๕๔๔ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏพระนครเปิดศูนย์บริการการศึกษา
ของสถาบันราชภฏัพระนคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยชีัยบาดาล ได้ขยายเปิดสอน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาการบริหารการศึกษา 

ปี ๒๕๕๔ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิค 
ล านารายณ์เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล” ใช้อักษรย่อ “ว.ท.ช.” 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ชือ่ภาษาอังกฤษว่า “Chaibadan 
Technological  College” ใช้ชื่อย่อว่า “C-Tech” เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ปี 2551   ได้ขยายโรงเรียนสาขาชื่อโรงเรียนพุขามเทคโนโลยี (P-Tech) 
ปี 2558      ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท ได้เปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี เป็น 

ศูนย์บริการการศึกษา   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
 

 ปัจจบุัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล มีนักศึกษารวม 1,507 คน (25 กรกฎาคม ๒๕63) 
ระดับ ปวช. ๑  จ านวน  14 ห้อง  มีนักศึกษา 430 คน 
ระดับ ปวช. ๒   จ านวน  13 ห้อง  มีนักศึกษา 390 คน 
ระดับ ปวช. ๓  จ านวน  13 ห้อง  มีนักศึกษา 366 คน 
ระดับ ปวส. ๑  จ านวน  8 ห้อง  มีนักศึกษา 171 คน 
ระดับ  ปวส. ๒  จ านวน  9 ห้อง  มีนักศึกษา 150 คน 
   มีครูประจ า  6๕ คน  มีครูอัตราจ้าง ๑๒ คน 
   มีครูพิเศษ  ๒๐ คน มีบุคลากรสนับสนุน    ๘ คน 

อาคารเรียน 4 หลัง   โรงฝึกงาน 2 หลัง   โรงอาหาร  1  หลัง   อาคารอเนกประสงค์   2  
หลัง  อาคารพยาบาล  1  หลงั  มีพ้ืนที่  10  ไร่ 
 โดย นายนิยม วรปัญญา  เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการ 
  นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์  เป็นผู้อ านวยการ 
 
ประวัติการก่อสร้างอาคารสถานที่ 
 
ปี 2524 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 18 ห้องเรียน (อาคาร 1) 
ปี 2533 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 28 ห้องเรียน (อาคาร 2) 
ปี 2534 ได้รับอนุญาตให้สร้างโรงฝึกงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 ชั้น จ านวน 3 หลัง 
ปี 2539 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จ านวน 21 ห้องเรียน (อาคาร 3) 
ปี 2547 ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 24 ห้องเรียน (อาคาร 4) 



 

 ว.ท.ช.  แหล่งก่อเกิดแห่งความรู้ 
เขียวเหลืองอยู่โดดเด่นปลิวไสว 
ว.ท.ช. ของเราเยี่ยม และเกรียงไกร 
สถาบันที่ยิ่งใหญ่ในแดนดิน 
 ราชพฤกษ์  เหลืองอร่าม  ดูงามสง่า 

ปี 2559    ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารเทคนิคพ้ืนฐาน Basic Techniques Industry  
      และอาคารอเนกประสงค์ (โดม) 
ปี 2563    ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังวิทยาลัย เพื่อท าเป็นอาคารปฏิบัติฝีมือพื้นฐาน 

ตราประจ าวิทยาลัย 
 

 

ตราประจ าวิทยาลัย   รูปมือชูคบเพลิงและช่อชัยพฤกษ์ล้อมด้วยวงกลม 

     ความหมาย 
     มือ  คือ  ความสามัคคีกลมเกลียว 
     คบเพลิง  คือ  ความส าเร็จ  รุ่งโรจน์ 
     ช่อชัยพฤกษ์  คือ  ความเจริญงอกงาม  ความร่มเย็น 
อักษรย่อของวิทยาลัย   ว.ท.ช. 
สีประจ าวิทยาลัย   สีเขียวและสีเหลือง 

ความหมาย 
สีเขียว  คือ  ความเจริญ  งอกงาม 
สีเหลือง  คือ  ความมีคุณธรรมประจ าใจ ความร่มเย็นเปน็สุข 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย   ต้นชัยพฤกษ์  (ต้นคูณ) 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย   ดอกชัยพฤกษ์ (ดอกคูณ) 
สถานที่ตั้งวิทยาลัย   เลขที่  244/4  หมู่  6  ถนนท่าดินด า  ต าบลล า
นารายณ์   
     อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์    (036)  680114 
โทรสาร     (036)  680114 
 
       ปรัชญาของวิทยาลัย      อัตลักษณ์  

 
 
 

       ค าขวัญของวิทยาลัย      เอกลักษณ์ 
   

 
 

  
 

ความรู้  คู่  คุณธรรม 

ศึกษาให้รู้ คิดได้ ท าได้  ประกอบอาชีพได้ 
สามัคคี  มีวินัย  กลัวบาป กลัวจน 

ยิ้มง่าย  ไหวส้วย  อ่อนน้อมถ่อมตน 

 

ทักษะดี    มีคุณธรรม 



 

 โอ้งาม  ราชพฤกษ์  ดอกเหลือง  สมนาม  เหล่าฟันเฟือง  เลื่องลือ 
    วิทยาลัย  ชัยบาดาลไว้ชื่อ  มีฝีมือ  การช่าง  ลือไกล 
 สัญญาลักษณ์  รูปมือ  ชูคบเพลิง งามเถกิง  เรืองรอง  สว่างไสว 
    สามัคคี  กลมเกลียว  มีวินัย  เกรียงไกร  ในนคร  ลพบุรี 
 เขียว-เหลือง  เฟ่ืองฟู  ดูเด่น สมเป็น  สถาบัน  เลิศศักดิ์ศรี 
    เด่นอาคาร  งามสง่า  เราพร้อมมี ว.ท.ช.  เรานี่  ที่นิยม 
 โอ้งาม  ราชพฤกษ์  สูงค่า  สมนาม  ที่คนพา  ชื่นชม 
    วิทยาลัย  ชัยบาดาล  คู่สังคม  งามสม  ความรู้  คู่คุณธรรม 

 
 
 

 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2                                    โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
 

1. ตั้งใจขยันหมั่นศึกษา 
2. เคารพครูอาจารย์ทุกแห่งหน 
3. กิริยาอ่อนน้อมถ่อมตน 
4. คุณธรรมเลิศล้นเป็นคนดี 
5. นิยมไทยใช้ของไทยด้วยใจภักดิ์ 
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สดสี 
7. รักสะอาดรักวิทยาลัยทุกนาที 
8. กตัญญูกตเวทีผู้มีคุณ 
9. ภูมิใจว่าเราคือ “ลูกเขียวเหลือง” 

 



 

 

      

   แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
                                                                 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..  หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่าย  .. 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ฝ่ายวิชาการและธรุการ - การเงิน 

1. จัดท าปฏิทินแผนปฏิบัติงานของฝา่ยวิชาการและธุรการ - การเงินประจ าปีการศึกษา 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่าย 
วิชาการและ 

ธุรการ - 
การเงิน 

ฝ่าย 
กิจการ

นักศึกษา 

ฝ่าย 
บริหารงาน

ทั่วไป 

ฝ่าย 
สัมพันธ์ชุมชน 

ฝ่ายบุคลากร 

 
การบริหารงานภายในวิทยาลัย แบ่งออกเป็น  4  ฝ่าย 

   ๑.  ฝ่ายวิชาการและธุรการ - การเงิน 
   ๒.  ฝ่ายบุคลากร 
   ๓.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   ๔.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    



 

2. เป็นศูนย์รวมด้านวิชาการ จดัให้มีเอกสารหลักสตูร คู่มือครู ข้อมูลสถติิทางด้านงานวิชาการ การ
วิเคราะหห์ลักสูตรและแผนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์ 

3. จัดโปรแกรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในโรงเรยีน 
4. ติดตามการปฏิบัติงานครหูัวหน้าสาขาวิชา จัดท าแผนการสอน บันทึกการสอน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารว่มประกวดความสามารถ การแขง่ขันทักษะทางวิชาการ  ทั้งใน

และนอกโรงเรียน 
6. ด าเนินการวดัผล ประเมินผล การศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักการจดัผลการศึกษา 
7. ฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนร่วมกับหัวหน้าสาขา 
8. คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรยีนดีเพื่อรับทุนการศึกษาของโรงเรยีน 
9. ประชุมบุคลากรในฝา่ยวิชาการหรอืประชุมหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อพัฒนาการเรยีน  การสอน โดยจดั

กิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งครเูข้ารับการอบรม ร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน 
10. ตรวจงานสมุดนักเรียน นักศึกษาสมุดรายงาน สมุดประเมินผลการเรยีน โดยลงนามก ากับก่อนส่ง

ผู้บริหาร 
11. ติดตามดูแลการด าเนินงานด้านการเรยีนการสอน การประเมินโครงการและกิจกรรมอย่างมรีะบบ 
12. ติดตามดูแลการวัดผลประเมินผลการเรยีนการสอน เก็บคะแนนสะสมจุดประสงค์การสอบปลายภาค 

และการสอบปลายป ี
13. ด าเนินการด้านธุรการให้เป็นไปโดยเรยีบร้อยและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน            
        ของทางราชการ 
14.  จัดท าและควบคุมดูแลเอกสารและหลักฐานต่างๆ เช่น ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน 
       ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
15.  ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน พัสดุคุรุภัณฑ์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระบบ 
16.  ควบคมุงานในฝ่ายธุรการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของโรงเรียน 
17.  ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้งานโรงเรยีนเป็นไป                
       ด้วยความเรียบร้อย 
18.  รายงานปฏิบตัิงานธุรการมีปญัหาและอุปสรรคหรือข้อขดัข้องต่างๆ ของงานให้ผู้บริหารทราบ 
19.  รายงานและประเมินผลงานในฝ่ายให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

2.  ฝ่ายบุคลากร 
1. จัดท าปฏิทินและแผนปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร 
2. จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
3. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของบุคลากร 
4. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงสาขาเข้าปฏิบัติงาน 
5. ติดตามประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
6. จัดสรรสวัสดิการให้บุคลากร 
7. จัดกิจกรรมพัฒนาบคุลากรด้านกระบวนการเรยีนการสอน ดา้นคณุธรรมเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
8. รายงานและประเมินผลงานในฝ่ายให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

3.  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
               ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา  
               ๒. จัดกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แกส่ถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตา่ง ๆ ในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ 
               ๓. จัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของ นักศึกษา ใหส้อดคล้องและ



 

เป็นไปตามนโยบายคณุธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลกิภาพ และมนุษยสัมพันธ์  
               ๔. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร  
               ๕. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา  
               ๖. ควบคุมและด าเนนิการให้มีการจัดกิจกรรมหนา้เสาธง  
               ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
               ๘. สรปุผลการประเมนิและน าผลการประเมินเสนอฝา่ยบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
               ๙. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงานตามล าดับขั้น  
              ๑๐. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
              11. ปกครองดูแลนักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง  
              1๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในสถานศึกษา  
              1๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จากหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักศึกษา  
              1๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักศึกษา  
              1๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความพฤติและพิจารณาเสนอความ เห็นใน
การลงโทษนักศึกษา  
              1๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา  
              1๗. จัดท าระเบียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤต ิและลงโทษกรณีกระท า
ความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคบั  
              1๘. สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 
              1๙. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
              2๐. ดแูลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
              2๑. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
              22. เสนอแต่งตั้งครูทีป่รึกษา 
              23. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดท า จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 
              24.ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ       
              25. ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการเรียน 
ขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม 
แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
              26. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ นักศึกษาในสถานศึกษา 
              27. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน
เสนอฝ่ายบริหาร 
              28. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ 
              29. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
              30. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

งานสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี ้ 
               3๑. จัดและควบคุมดแูลสวสัดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ า
ดื่ม การท าบัตรประกันสุขภาพ การท าประกันอุบัตเิหต ุการท าใบอนุญาตขับข่ี การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและ
ยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจหาสารเสพตดิของนักศึกษา  
               3๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภณัฑ ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา  
               3๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากรของ
สถานศึกษา  
               3๔. ให้ค าปรึกษาและท าหน้าท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับสุขภาพ สิง่เสพติดและ
โรคภยัร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา  
               3๕. จัดการตรวจตดิตามและควบคุมดูแลการเข้าพักท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  
               3๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่
นักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ด ี 
               3๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา  
               3๘. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
               3๙. ดแูลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
               4๐. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
4.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. พิจารณาวางแผนร่วมกับทุกฝ่าย ๆ ในการจัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนและจัดกระบวนการการเรียน  
การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา 

2. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน (ธรรมนูญโรงเรียน) 
3. จัดท าแผนปฏิบัติงาน / สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
4. จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 
5. จัดท าปฏิทินแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
6. จัดท าคู่มือและแผนปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิารทั่วไปและแผนประจ าปีการศึกษา 
7. รวบรวมผลการด าเนินงานประจ าปีเพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
8. ประสานงานกับทุกฝ่ายในการด าเนินงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
9. ดูแลสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้
10. ดูแลความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเรยีนและห้องประกอบตา่งๆ 
11. จดัสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู ่
12. จดัสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักเรียน เช่นที่น่ังพักผ่อน  
       อุปกรณ-์วัสดเุกี่ยวกับการเรยีน 
13.  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นไปตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช           
       อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
14.  จัดสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ให้กับนักเรยีน  เช่น  ที่น่ังพักผ่อน   

            อุปกรณ์   วัสดุ  เกี่ยวกับการเรยีน 
15.  ตดิตาม ประเมินผลงานในฝา่ยเพื่อรายงานผลการด าเนินงานระหว่างปีและสิ้นปีการศึกษา 
16. ให้บริการและให้ความร่วมมือกับชุมชน 
17. จัดกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมพิเศษร่วมกับชุมชน 



 

18. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรยีน 
19. ปฏิบัติงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
20. รายงานและประเมินผลงานในฝ่ายให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 



 

 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายนิยม วรปัญญา ผู้รับใบอนุญาต  

นายสนิท วรปัญญา ที่ปรึกษา  

นายประเสรฐิ วรปัญญา ที่ปรึกษา  

นายพงษ์ศักด์ิ วรปัญญา ที่ปรึกษา  

นางสุนยี์รัตน์ วรปัญญา ทีป่รึกษา  

นางสาวน้ าทิพย์ วรปัญญา ที่ปรึกษา 

นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ ผู้อ านวยการ 

นางสาวสุมาลี เดชศร ี
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ 
ธุรการ - การเงิน 

นางโชติรส ส่งสัยออ รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

นายประจวบ สนนอก รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นางสาวธนกร ส่งสัยออ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 



 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ี 
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22. 
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24. 

 

นายสนิท 
นายพงษ์ศักดิ์ 
นายนิยม 
นางรัชน ี
นางสาวสุมาล ี
นายโชติรส 
 
นายประจวบ 
 
นางสาวธนกร 
 
นางธัญญารตัน ์
นายนพดล 
นายวิทวัส 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นางสาวธนัชพร 
นายสุวัฒน ์
นางจุไรรตัน ์
นายพงษ์สวัสดิ ์
นายวิชฌรุจ 
นางพรรณ ี
นางสาวธัญรด ี
 
นางน้องนชุ 
นางสาวกาญจนา 
นางสาวพลอยไพลิน 
 
นางสาวกาญจนา 

วรปัญญา 
วรปัญญา 
วรปัญญา 
มนูพิพัฒน์พงศ์ 
เดชศร ี
ส่งสัยออ 
 
สนนอก 
 
ส่งสัยออ 
 
พยัคเลิศ 
มีส่ง 
ปานรัตน ์
ยวงทอง 
จันทร์เพ็ญแข 
บุญรอด 
ปัตตังเว 
กันไทยราษฎร ์
เพ็งสลุง 
งามสีห์พิมล 
ดอกสน 
ปัตตังเว 
 
ธรรมจันทร ์
สัมฤทธ์ิ 
กรมขุนทด 
 
เกษม 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและธุรการ - การเงิน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 
หัวหน้าประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวน้าหมวดคณิตศาสตร์ 
หัวหน้างานทะเบียน 
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต ์
หัวหน้าระดับ  ปวช.1 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.1 (อุตสาหกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.2 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.2 (อุตสาหกรรม) 
หัวหน้าระดับ ปวช.3 (สาขาวิชาพาณิชยกรรม) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.3 (งานยานยนต์) 
หัวหน้าระดับ  ปวช.3 (งานไฟฟ้าก าลัง)  
หัวหน้าระดับ  ปวส.1 ,บริหารธุรกิจ 
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ หัวหน้าระดบัปวส.2 
บริหารธรุกิจ/งานสารสนเทศ 
หัวหน้าสาขาการขาย/การตลาด 
หัวหน้างานสารบรรณ 
งานแผนปฏิบัติงาน 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ประธาน 

รองประธาน 
กรรมการ 

" 
" 
" 
 
" 
 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
 
" 
" 
" 
" 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ปีการศึกษา 2563 



 

ที ่ ชื่อ - สกลุ วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ โปรแกรมวิชา ระดับ
การศึกษา หมวดวิชา 

1 นางโชติรส           ส่งสัยออ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ปริญญาโท การท่องเที่ยว 

2 นางวิภาพร          กระจ่างจิต ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
3 นายประจวบ        สนนอก ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
4 นางพรรณี           ดอกสน ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
5 นางเจียรไน         บุญอุดหนุน ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหาร

การศึกษา 
ปริญญาโท สังคม 

6 นางธัญญารตัน์     พยัคเลิศ บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
7 นายนพดล           มีส่ง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
8 นางจุไรรตัน์         กันไทย

ราษฎร ์
ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การเงินการธนาคาร ปริญญาตร ี การท่องเทีย่ว 

9 นางศรีภาวิกา       สินธุไชย ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
10 นางสาวธัญรดี       ปัตตังเว บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์

ธุรกจิ 
11 นายวิทวสั           ปานรัตน์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
12 นางสาวธนัชพร     บุญรอด ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. สังคมศึกษา ปริญญาตร ี สังคม 
13 นางสาวปุญญพัฒน์    ทอง

สกลุ 
ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. พลศึกษา ปริญญาตร ี พลศึกษา 

14 นางภัคจิรา          บุญเวียง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
15 นางสุวรรณ          มณเฑียร

รัตน ์
บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 

16 นางอ้อยทพิย์        ยมจันทร์ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี ธุรการ 
17 นายจิรายุ            ศิลปานันท

กุล 
ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 

18 นางสาวธนกร       ส่งสัยออ ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา 

ปริญญาโท พื้นฐาน 

19 นางสาวสุภักร์       โคตวง
จันทร์ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 

20 นางสาวกาญจนา    สัมฤทธ์ิ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตร ี ธุรการ 
21 นายวิชญ์รุจ          งามสีห์

พิมล 
ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 

22 นางสาวภครัช        พึงขุนทด บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชีธุรกิจ ปริญญาตร ี ธุรการ 
23 นางสาวพิชชาพร     ศรีวิระ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
24 นายสุวัฒน์            ปัตตังเว ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
25 นางสายลม            ยวงทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี พื้นฐาน 
26 นางอรพรรณ         เพิ่มวงศ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 



 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ โปรแกรมวิชา ระดับ
การศึกษา หมวดวิชา 

27 นายพงษ์สวัสดิ์       เพ็งสลุง วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 

28 นายสุกิจ              จันทร์
เพ็ญแข 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สัตว์ศาสตร์ (สัตว์
ปีก) 

ปริญญาตร ี พื้นฐาน 

29 นางสาวกานติมา    หอม
สุวรรณ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 

30 นายสมพงษ์          พุม่พวง ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 
31 นางสาวศิราตรี       ลาค า บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
32 นายธนัตถ์         ซื่อกิจธน

โภคิน 
ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การบริหารรัฐกจิ ปริญญาตร ี สงัคม 

33 นางเทียนทิวา     วิวัฒน์
ปัญญาวงศ ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 

34 นางน้องนุช          ธรรม
จันทร์ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 

35 นางสาวประทุมมา     พราน
ทนงค์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์

36 นายสุชาติ            ใจช้ืน วิทยาศาสตรบัณฑติ วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 

37 นายพีรวัส            นาทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 

38 นางสาวพรทิพย์      เพ็ช
รณรงค ์

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

39 นางสาวสุพิศพันธ์    บุบพันธุ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

40 นางณัฐริกา           เรืองงาม บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

41 นางสาวกาญจนา     เกษม บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
42 นางกรปภา             นาทอง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี งานทะเบียน 
43 นายพนมพร            แก้ว

ฤทธิ ์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. พลศึกษา ปริญญาตร ี พลศึกษา 

44 นางสาวจินดาหรา     วันเท่ียง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี ธุรการ 
45 นางสาวพาณิภคั       เกตุแก้ว บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 
46 นายส าอางค์           ช่ืน

อารมย ์
ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ 

47 นายรุ่งโรจน์            สัชนา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้า
ก าลัง 

ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 

48 นางสาวจุรีพร          มังกร
ทอง 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 



 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ โปรแกรมวิชา ระดับ
การศึกษา หมวดวิชา 

49 นางสาวสุนสิา          คงคา
ชาติ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญช ี ปริญญาตร ี การบัญชี 

50 นางพรพรรณ     จันทร์เพ็ง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกจิ 

51 นายประสงค์           พาน
เมอืง 

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. บริหารการศึกษา ปริญญาตร ี สังคม 

52 นางสาวศศธิร          ทอง
น้ าวน 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

53 นางสาวอังคณา        พาน
ทอง 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี ปริญญาตร ี การบัญชี 

54 นายคารม               อนันต์ส
ลุง 

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 

55 นายวรียุทธ           รุจิกาญ
จนรัตน ์

เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 

56 นางสาวกฤติยาพร    พิมพันธ์ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
57 นางสาวโชติรส        จ าปาเทศ ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
58 นายวทิูรย์              ส าริด

เปี่ยม 
ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

59 นางสาวนรินดา         กิสณ
ภพสกุล 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี ธุรการ 

60 นางสาวกิรณา          เรือง
งาม 

ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การตลาด ปริญญาตร ี การตลาด 

61 นางสาวสุนสิา           บรรทัพ ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
62 นางสาวสาริณี          ใจ

สัมฤทธ์ิ 
ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์

63 นายด ารสั               อัฒพุทธ บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

64 นายสมศักดิ์            เทพจิตร วิศวะไฟฟ้า วศ.บ. ไฟฟ้า ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
65 นางสาวพลอยไพลิน   กรมขุน

ทด 
ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 
ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 

66 นางสาวนันทิกานต์     หมาย
เจริญ 

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์

67 นางสาวภัคกร           ปรพ
ลธนวัต 

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 

68 นางสาวจิราพรรณ      บัว
หลวงงาม 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ การจัดการธุรกจิท่องเที่ยว 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ปริญญาตร ี การท่องเทีย่ว 

69 นางสาวอาณัตญิา      สิทธิหา
โคตร 

บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา ธุรการ 



 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วุฒิย่อ โปรแกรมวิชา ระดับ
การศึกษา หมวดวิชา 

70 นายประจักร            มาตย์น
อก 

ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ช่างยนต ์ อนุปริญญา ช่างยนต์ 

71 นางสาวน้ าฝน          น้อย
เมือง 

ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์

72 นายจิรายุทธ            อินยิ้ม ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ช่างไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
73 นางสาวสุมินตรา    พลกล้า ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. คณิตศาสตร ์ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
74 นางสาวชุติมา    ลาภ

อินทรีย์ 
บริหารธรุกิจ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อนุปริญญา ธุรการ 

75 นางสาวอัจฉรีย์      จั่น
กระแสร ์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอบ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

76 นายวิริยะ            อินยิ้ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
(พลังงาน) 

ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 

77 นายศรายุทธ หิรัญรตัน ์ ช่างอุตสาหกรรม ปวส. ไฟฟ้าก าลัง อนุปริญญา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
78 นางสาวสิรลิักษณ ์ หอมหวาน วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์
79 นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.ม. การจัดการ

ท่องเที่ยว 
ปริญญาตร ี การทอ่งเที่ยว 

80 นายก าธร  มังสิงห์
จันทร์ 

อุตสาหกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตร ี ช่างไฟ 

81 นางสาวสุนันทา พวงพิกุล ศิลปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาตร ี สังคม 
82 นางสาวศิวรัตน ์ มิตรานนท์ ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
83 นางสาวธันยพร สืบจาก

โยธา 
นิเทศศาสตร์บณัฑิต นศ.บ. การสื่อสารองค์กร ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
84 นางสาวเจนจริา เหมือน

ประเสริฐ 
ศลิปศาสตร์บณัฑติ ศศ.บ. ศิลปศาสตร ์ ปริญญาตร ี การท่องเที่ยว 

85 นางสาวปภาวด ี มีบัว ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. ภาษาจีน ปริญญาตร ี ภาษาต่างประเทศ 
86 นางสาวเบญญาภา เปล่งอร่าม บัญชีบัณฑิต บช.บ. บัญช ี ปริญญาตร ี ธุรการ 
87 นายพิชวญะ ศรีคันธ

มาส 
ครุศาสตร์บณัฑติ คบ. ภาษาไทย ปริญญาตร ี ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของงานตามโครงสรา้ง 
1.  ฝ่ายวิชาการและธุรการ - การเงิน 

 ฝ่ายวิชาการมีงานที่รับผิดชอบ 4 งาน คือ  งานจัดระบบการเรียนรู้  งานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
งานห้องสมุด  งานธุรการ-การเงิน 

1.1 งานจัดระบบการเรียนรู้ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
-  จัดท าตารางสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนโดยเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
-  การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 
-  เป็นการวัดผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
-  จัดท าธนาคารข้อสอบ 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      1.2  งานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 -  ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาช่วยประกวดแข่งขนัทางวชิาการ 
 -  การสอนซ่อมเสริม 
 -  ส่งเสริมการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์ 
 -  บริการสื่อนวัตกรรมให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา 
 -  ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อนวัตกรรมมากข้ึน 
 -  สนับสนุนการวิจัยของครู และนักเรียน นักศึกษา 
       1.3  งานห้องสมุด มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 -   จัดซื้อ จัดหาหนังสือ ต ารา เอกสารคู่มือ 
 -   มีศูนย์รวมวิชาการ หลักสูตร เอกสารคู่มือ ข้อมูลวิชาการ การวิเคราะห์งานวิชาการ 
 -   เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ข่าวสาร เทคโนโลยี 

-   พัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  
       1.4  งานธุรการ-การเงิน มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 -  การจัดท าบัญชี 
 -  การจัดท าสารบรรณ 
 -  การจัดท าทะเบียนสถิตินักเรียน – นักศึกษา 
 -  การจัดซื้อ  จัดหา  จัดพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
2.  ฝ่ายบุคลากร 
 ฝ่ายบุคลากรมีงานที่รับผิดชอบ  4  งาน  งานวางแผนสถิติบุคลากร  งานพัฒนาตนเองของบุคลากร  งาน
ติดตามประเมินครู  งานสวัสดิการ 

2.1 งานวางแผนบุคลากร มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  การสรรหาและการคัดเลือก  บรรจุคนเข้างานตรงตามความรู้  ความสามารถท่ีได้รับมอบหมาย  บุคลากร
ทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้มากที่สุด  ในการสรรหาบุคลกรจะต้องศึกษานโยบายและเป้าหมายขององค์การ
เป็นหลัก 
 2.2  งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  จัดท าคู่มือเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการแต่ละสาขาให้เกิด
ประสบการณ์ตรง  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สูงขึ้น  โดยการส่งอบรม/ประชุม/
ศึกษาต่อ 
 2.3  งานติดตามประเมินครูและบุคลากร มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 



 

  พัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาขององค์การและฟื้นฟูองค์การ  โดยใช้วิธีการแสวงหาความร่วมมือจาก
สมาชิก  พัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการเปิดเผยและจริงใจต่อกัน  พัฒนาครูและบุคลากร  มีความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  อุทิศตนให้กับการพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาครูและบุคลากรมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
 2.4  งานบ ารุงขวัญบุคลากร  มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากร  สร้างความเอื้ออาทร  เข้าใจและความรัก  
สามัคคีในหมู่คณะ  พัฒนาให้ครูและบุคลากรได้ก าหนดทิศทางในการท างานและ             
การควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน 

2.5 งานสารสนเทศ  มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
 การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามสถิติเกี่ยวกับข้อมูลครู  นักเรียน  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง          ตลอดจน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องและตรงกัน 
3.  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 3.1 งานกิจกรรมนักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผดิชอบดังต่อไปนี ้ 
               ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา  
               ๒. จัดกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตา่ง ๆ ในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ 
               ๓. จัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของ นักศึกษา ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายคณุธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลกิภาพ และมนุษยสัมพันธ์  
               ๔. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร  
               ๕. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา  
               ๖. ควบคุมและด าเนนิการให้มีการจัดกิจกรรมหนา้เสาธง  
               ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
               ๘. สรปุผลการประเมนิและน าผลการประเมินเสนอฝา่ยบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
               ๙. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงานตามล าดับขั้น  
             ๑๐. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
           3.2 งานส่งเสริมระเบียบวินัย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้ 
               ๑. ปกครองดูแลนักศกึษา ให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง  
               ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในสถานศึกษา  
               ๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักศกึษา  
               ๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักศึกษา  
               ๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความพฤติและพิจารณาเสนอความ เห็นใน
การลงโทษนักศึกษา  
               ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา  
               ๗. จัดท าระเบียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤต ิและลงโทษกรณีกระท า



 

ความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ  
               ๘. สรปุผลการประเมนิและน าผลการประเมินเสนอต่อฝา่ยบริหาร 
               ๙. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงานตามล าดับขั้น  
              ๑๐. ดูแลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
              ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
      3.3 งานครูที่ปรกึษา มีหน้าที่และความรับผดิชอบดังต่อไปนี ้ 
              ๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
              ๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดท า จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 
              ๓.  ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ       
              ๔. ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ เรียน 
ขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม 
แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
              ๕. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ นักศึกษาในสถานศึกษา 
              ๖. ติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน
เสนอฝ่ายบริหาร 
              ๗. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ 
              ๘. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
              ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.4 งานสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี ้ 
               ๑. จัดและควบคมุดูแลสวสัดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ า
ดื่ม การท าบัตรประกันสุขภาพ การท าประกันอุบัตเิหต ุการท าใบอนุญาตขับข่ี การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและ
ยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจหาสารเสพตดิของนักศึกษา  
               ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา  
               ๓. ด าเนินการเกี่ยวกบัการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษา และบคุลากรของ
สถานศึกษา  
               ๔. ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและ
โรคภยัร้ายแรงต่าง ๆ ทัง้การป้องกันและรักษา  
               ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ  
               ๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่
นักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ด ี 
               ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา  
               ๘. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงานตามล าดับขั้น  
               ๙. ดูแลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
              ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
4.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

           ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานออกเป็น  3  งานด้วยกันคือ 
4.1  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 



 

       1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       2.จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในแต่ละปี  และเพื่อเป็น

การจัดโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นระบบ 
4.2 งานประเมินตนเองและงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  1. จัดท าการประเมินตนเอง เพือ่ตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และบคุลากรปรับปรุงแก้ไขตนเองให้มีศกัยภาพ 

  2. วางแผน และจั ด เต รี ยมความพร้ อม  เพื่ อ ก ารป ระกั นคุณ ภาพการศึ กษ า เพื่ อ รอ งรับ       
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งต้องการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา 

 
 
 
 

4.2 งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
        วางแผนการใช้ห้ องเรียนและห้องประกอบต่ าง ๆ รวมถึ งการวางแผนการพัฒนาอาคาร 

เรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จัดสถานที่อ านวยความสะดวกใหกับนักเรียนในโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ 
ดแูลความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ  รวมทั้งดูแลซ่อมบ ารุงพัสดุคุรุภัณฑ์ พร้อมทั้งดูแล
ความสะอาดของห้องเรียน ห้องประกอบบริเวณสถานศึกษา ให้มีความสะอาดเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพ  

4.4 งานสัมพันธ์ชุมชน มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  ประชุมประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น  และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เช่น  งานประเพณี
ของท้องถิ่น  งานประชาสัมพันธ์   และงานสมาคมต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่าง คณะครู  อาจารย์  
นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมพิธีการ ส าคัญต่าง ๆ     ที่เป็นความส าคัญเกี่ยวกับ  ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 4.5 งานทุนการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้น้อย และนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลการ
เรียนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น การด าเนินการทางด้านเอกสาร การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
นักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาท่ีด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีชีวิต อนาคตที่มั่นคงต่อไป 

4.6 งานกองทุน  กยศ. มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เป็นงานในโครงการของรัฐบาล ที่ได้มีการจัดสรรเงินกองทุนฯให้กับ

นักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยให้สถานศึกษาเข้า
โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และด าเนินทางด้านเอกสาร ตามขั้นตอนที่กองทุนก าหนด เช่น การ
พิจารณา คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนก าหนด , การด าเนินการทางด้านเอกสาร ,การให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีชีวิต อนาคตที่มั่นคง
ต่อไป  

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  3                  ปรัชญา, วิสัยทัศน์ , ภารกิจ , นโยบาย , เป้าหมาย 
      

 

ปรัชญาของวิทยาลัย   
วิทยาลัยได้ก าหนดปรัชญาว่า  "ความรู้  คู่  คุณธรรม"  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ตามนโยบายของวิทยาลัย  ซึ่งมีความหมายว่า 
 ความรู้ คือความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา  ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะและ
ฝึกฝนให้เกิดความช านาญพร้อมที่จะน าไปประกอบอาชีพได้ 
 คู่         คือ   ควบคู่กัน  ประกอบกัน 
 คุณธรรม   คือ   ความมีศีลธรรม  มีความกตัญญู  และการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 วิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตรงกับปรัชญาที่ว่า  "ความรู้  คู่  คุณธรรม"  คือ 
นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ    เพ่ือให้เกิดทักษะและฝึกฝนให้เกิดความช านาญเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
และควบคู่ไปกับ การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม ในสังคมโดยสอดคล้องกับค าขวัญ
วิทยาลัยว่า "ศึกษาให้รู้  คิดได้ท าได้  ประกอบอาชีพได้  สามัคคีมีวินัย  กลัวบาปกลัวจน" 
..  วิสัยทัศน์(Vision) ..  
           มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  รักความเป็น
ประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
..  พันธกิจ(Mission).. 

๑. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๓. ส่งเสริมการบริหารครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน  

         

..อัตลักษณ์  (Steal).. 
 

 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  อ่อนน้อมถ่อมตน 
..เอกลักษณ์ (Identity).. 
 

                ทักษะดี       มีคุณธรรม 
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..นโยบาย (Policy).. 

1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา  มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรัก   ความกตัญญูต่อสถาบันของ
ตน  มีวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  สร้างจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกีย่วกับการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

3. ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒธรรมของชาติไทย  ตลอดจนเห็นความส าคัญของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการอรุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นประโยชน์      ต่อตนเองและสังคม 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์มีความคิด
สร้างสรรค์   

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมด้านวิชาการ  ปฏิบัตกิาร  ค้นคว้าวิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  พัฒนาสังคม ให้มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้นและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 
6. วิทยาลัยได้จัดการศึกษาให้มคีุณภาพมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนโดยใช้

กระบวนการบริหารจัดการมีครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมผู้เรียน ให้รู้จักสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ  และใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัด  สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข 
8. พัฒนาผูเ้รียนให้มีความสามารถคิดแก้ปัญหา  ในการด ารงชวีิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 
9. วิทยาลัยจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า 

หาความรู้ตามถนัดและความสนใจ 
10. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและ

จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

..เป้าประสงค์(Goal).. 
          1. ผู้เรียนด้านวิชาชีพมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
          2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
          4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
          5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
          6. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากล 
          7. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 
          8. ผู้เรียนมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 



 

 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 
          1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและสากล 
          2. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
          3. การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
          4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
          5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรมืออาชีพ 
          6. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
          7. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากล      
          8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
          9. ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
     
 
 



 

 

 
โครงสร้างของแผนพัฒนาการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
    มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
บนพืน้ฐานความเป็นไทย 

๑. ยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๓. ส่งเสริมการบริหาร
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน  

 

1. ผู้เรียนด้านวิชาชีพมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทุกรูปแบบและเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ วิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
4. ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาและมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
6. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพในระดับสากล 

7. มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาได้มาตรฐาน 
 
8. ผู้เรียนมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
ระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
พันธกิจที่ 1. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและสากล 
                  กลยุทธ์ที่  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                  กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาหลักสูตรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความการของ
ตลาดแรงงาน 
                  กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการทีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

 

                  กลยุทธ์ที่  4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระดับชาติ และสากล 
                  กลยุทธ์ที่  5. การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการศึกษาเอกชน 
                  กลยุทธ์ที่  6. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานความสมารถในการแก้ปัญหาและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในสถานประกอบการ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
                  กลยุทธ์ที่  7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานและจิตส านึก ค่านินมอันพึ่งประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ  และความภูมิใจในความเป็นคนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                  กลยุทธ์ที่  8. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด 
                  กลยุทธ์ที่  9. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ระบบคัดกรอง ระบบเฝ้าระวัง และระบบการส่งต่อ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
                  กลยุทธ์ที่  10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจที่ 2. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
                  กลยุทธ์ที่  11. พัฒนาระบบแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ 
                  กลยุทธ์ที่  12. ลดช่องว่างสร้างภูมิคุ้มกัน 
                  กลยุทธ์ที่  13. สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าได้ทันที่ 
 

พันธกิจที่ 3. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. สร้างเครอืข่ายและความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
                  กลยุทธ์ที่  14. ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                  กลยุทธ์ที่  15. สนับสนุนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
                 กลยุทธ์ที่  16. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับองค์กรการศึกษาและชุมชน 
 

พันธกิจที่ 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรมืออาชีพ 
                 กลยุทธ์ที่  17. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคร ู
                  กลยุทธ์ที่  18. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคากร ยกย่อง เชิดชู ครูดี ครูเก่ง 
                  กลยุทธ์ที่  19. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ครูภูมิปัญญาและบุคลากรจากสถานประกอบการเข้า
มาให้ความรู้ในวิทยาลัย 
พันธกิจที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
                  กลยุทธ์ที่  20. พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
                  กลยุทธ์ที่  21. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
                  กลยุทธ์ที่  22. สร้างภาพหลักและบริหารความสัมพันธ์กับผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                  กลยุทธ์ที่  23. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
                  กลยุทธ์ที่  24. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 



 

 

                  กลยุทธ์ที่  25. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                    
                  กลยุทธ์ที่  26. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
พันธกิจที่ 6. วิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสากล 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 7. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ระดับสากล      
                  กลยุทธ์ที่  27. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
พันธกิจที่ 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน             
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                  กลยุทธ์ที่  28. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                  กลยุทธ์ที่  29. พัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในและภายนอก 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 9. ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
                  กลยุทธ์ที่  30. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียน 
                  กลยุทธ์ที่  31. พัฒนาทักษะผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่  4                                                   งบประมาณ/โครงการ 
      

..   งบประมาณประจ าปีการศึกษา  2563.. 
1. ค่าบ ารุงทางการศึกษา 
2. ผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ปีการศึกษา 2561 
1. ฝ่ายวิชาการและธุรการ-การเงิน 

แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและธุรการ – การเงิน  ปีการศึกษา  2563  
1.ฝ่ายวิชาการ-ธุรการและการเงิน 

แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและธุรการ – การเงิน  ปีการศึกษา  2563 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

งานวิชาการ 
นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร ์

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร  
 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 2. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. กิจกรรมผู้เชียวชาญ 
 4. กิจกรรม MOU กับสถานประกอบการ  
2 โครงการฝึกงาน  
3 โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 
4 โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
5 โครงการนิเทศการสอน  
 -กิจกรรมนิเทศการสอน 

นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร ์
นางสาวสุนิสา บรรทัพ 
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ 
นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ 
นางกรปภา นาทอง 
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
นางน้องนุช ธรรมจันทร ์
นางน้องนุช ธรรมจันทร์ 
 
นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง 
 
นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ 
นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ 

 30,000  
 14,000  
 1,000  

 10,000  
 5,000  

 15,000  
 5,000  

 15,000  
 10,000  

 
 5,000  

 
 5,000  
 5,000 

งานวิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ

เรียนการสอน 
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 

 

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสิงประดิษฐ์สื่อการ
เรียนการสอน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และสิงประดิษฐ์สื่อการ
เรียนการสอน 
 2. กิจกรรมเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่
ชุมชน 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
 
  
นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ 
 
  
นางสาวธัญยพร สืบจากโยธา 

 25,000  
 
 

 10,000  
 
 

 15,000 

งานส่งเสริมหลักสูตร 
นางสาวสุภกัร์ โคตวงจันทร์ 

 

7 โครงการส่งเสริมหลักสูตร  
 1. กิจกรรมเสริมความรู้หน้าเสาธง/ป้าย
นิเทศ 

นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 
นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง 
 

70,000 
5,000 

 



 

 

งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 2. กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ (เก็บ
สาขาวิชา)(งานวิชาการ + OPEN HOUSE)  
 3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
8 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือ
การศึกษา  
 1. กิจกรรมอบรมนักศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ(การเขียนแผนธุรกิจ) 
 

นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร ์
  
นางสาวพาณิภัค เกตแุก้ว 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
 
นางสาวภัคกร ปาลพลธนวัต 

15,000 
 

50,000 
10,000 

 
10,000 

งานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

นางธัญญารตัน ์ พยัคเลิศ 

 

9 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. กิจกรรมทดสอบวัดผลและประเมินผล 
 2. กิจกรรมพัฒนาผลการเรียน 
 3. กิจกรรมติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 4. กิจกรรมรางวัลแห่งความส าเร็จ  
10 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
จงัหวัด  
11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-net)  
12 โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ 
(VQ)   

นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
นางสาวพิชชาพร ศรวีิระ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
 
นายรุ่งโรจน ์ สัชนา 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
 
นางสาวสุพิศพันธ์ บุบพันธุ์ 
 
นายสุชาติ ใจชื้น 

 140,000  
 100,000  
 20,000  
 10,000  

 
 10,000  

 100,000 
  

 60,000  
 

2,500 

งานส่งเสริมแหล่งการ
เรียนรู้ 

นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 

 

13 โครงการการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย  
 1. กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือ  
 1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
 3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 
นางพรพรรณ จันทร์เพ็ง 

 120,000  
 100,000  
 10,000  
 10,000  

งานการบัญชีการเงิน/
งบประมาณ 

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
 

14 โครงการบริหารงานธุรการ-การเงิน  
 1. กิจกรรมจัดท าบัญชี/งบประมาณ  
   
   
   
 2. กิจกรรมงานสารบรรณ  
   
 3. กิจกรรมทะเบียนสถิติ นักศึกษา  
 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรม
สถานศึกษา 
15 โครงการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์   
 1. กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์  

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
นางสาวภครัช พึงขุนทด 
นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง 
นางสาวนรินดา กิสณภพสกุล 
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
นางสาวชุติมา ลาภอินทรีย์ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
นางสาวชุติมา ลาภอินทรีย์ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 

 12,000  
 3,000  

 
 
 

 3,000  
 

 3,000  
 3,000  

 
 20,000  
 20,000  



 

 

งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
16 โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1. กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนตาม
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 
17 โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
ของนักเรียนนายอาชีพอาชีวศึกษา เฉพาะ
นักศึกษาในระดับชั้น  ปวช. 1  
18 โครงการพิเศษ  
 1. กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
 
 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 
นางสาวนรินดา กิสณภพสกุล 
นางสาวภครชั พึงขุนทด 
นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ 
  
 
นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 
นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ 

 3,000  
 
 

 3,000  
 
 
 

3,000  
 
 

 5,000  
 5,000 

รวม 640,500 
 



 

 

แผนปฏิบัตงิานฝ่ายบุคลากร ปีการศึกษา 2563 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

งานบริหารจัดการ 
นางสาวธัญรดี   ปัตตังเว 

1. โครงการบริหารจัดการ 
     1. กิจกรรมจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน 
     2. กิจกรรมจัดท าคู่มือครูและบุคลากร 
 
     3. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงานฝ่าย 
     4. กิจกรรมจดัท าหนงัสือรุ่น 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 
นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นางสาวปภาวดี มีบัว 
นางณัฐริกา เรืองงาม 
นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นายด ารัส อัฒพทุธ 
นายวิริยะ อินยิ้ม 
นางสาวปภาวดี มีบัว 

5,500 
1,500 
2,500 

 
500 

1,000 

งานบุคลากร 
นางโชติรส   ส่งสยัออ 

2. โครงการวางแผนสถิติบุคลากร 
     1. กิจกรรมสรรหาคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้งบคุลากร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 
     1. กิจกรรมประชุมอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
 
     2. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากร 
     3. กิจกรรมส่งเสริมครูศึกษาต่อ  
     4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกีฬา 

นางณัฐริกา เรืองงาม 
นางณฐัริกา เรอืงงาม 
 
นางสาวศริาตรี ลาค า 
นางสาวศิราตรี ลาค า 
นายวิริยะ อินยิ้ม 
นางสาวปภาวดี มีบัว 
นางณัฐริกา เรืองงาม 
นายวิริยะ อินยิ้ม 
นายวิริยะ อินยิ้ม 

500 
500 

 
250,000 
200,000 

 
 

10,000 
10,000 
30,000 

งานความร่วมมือ 
นางสาวธนัชพร   บุญรอด 

4. โครงการเพชรน้ าหนึ่ง 
    1. กิจกรรมตดิตามประเมนิครูและบคุลากร 
 

    2. กิจกรรมครูดีศรี ว.ท.ช.(ครูดีเด่น, หนึ่งแสนครูดี) 
5. โครงการส่งเสริมก าลังใจ 
    1. กิจกรรมสวัสดิการและประโยชน์
เกือ้กูล  
     2. กิจกรรมร้อยดวงใจชัยพฤกษ์ 
 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นางสาวศศิธร ทองน้ าวน 
นางสาวปภาวดี มีบัว 
นางสาวสุนันทา พวงพิกุล 
นางสาวธนัชพร บุญรอด 
นางสาวสุนันทา พวงพิกุล 
นายด ารัส อัฒพุทธ 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 

85,000 
30,000 

 
55,000 

730,000 
500,000 
230,000 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

นายวิชญ์รุจ   งามสีห์พมิล 

6. โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
     1. กิจกรรมบริหารจัดการระบบ MIS 
     2. กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ 
 

นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล 
นายด ารัส อัฒพุทธ 
นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 

160,000 
150,000 
10,000 

 
 รวม 1,056,000 



 

 

แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปีการศึกษา 2563 
งาน โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 

งานกิจกรรม 
นางพรรณี  ดอกสน 

1. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
    1) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 
    2) กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 
 
    3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    4) กิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียน 
         พรรษา  

นางศรภีาวิกา 
 
นางศรีภาวิกา 
นายพิชวญะ 
นางศรีภาวิกา 
นายพิชวญะ 
นายก าธร 
 
นายก าธร 
นายพิชวญะ 

สินธุไชย 
 
สินธุไชย 
ศรีคันธมาส 
สินธุไชย 
ศรีคันธมาส 
มังสิงห์จันทร์ 
 
มังสิงห์จันทร์ 
ศรีคันธมาส 

8,000.- 
 

1,000.- 
 

1,000.- 
 

1,000.- 
 

5,000.- 

2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    1) กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย 
    2) กิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง 
    3) การสืบสานภูมิปัญญาและ ศึกษา
วัฒนธรรมไทย 

นางพรรณี 
 
นางพรรณี 
นางสาวศิวรัตน ์
นางสาวศิวรัตน ์
 

ดอกสน 
 
ดอกสน 
มิตรานนท์ 
มิตรานนท์ 
 

8,000.- 
 

1,000.- 
4,000.- 
3,000.- 

3. โครงการแขง่ขันกีฬาและนันทนาการ 
    1)  กิจกรรมแข่งขันกฬีาช่วงพัก
กลางวัน 
    2) กิจกรรมวันเยาวชน 
    3) กิจกรรมด้วยรัก ห่วงใย และผูกพัน 
4. โครงการ งานคืนสู่เหย้าชาว วทช. 
5. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
    1) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
         จรยิธรรม  ปวช.1 
    2) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
        จริยธรรม ปวช.2 อุตสาหกรรม 
    3) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
        จริยธรรม ปวช.2 บริหารธุรกิจ 
    4) กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  
        จริยธรรม ปวช.3 อุตสาหกรรม 

นายพนมพร 
นายพนมพร 
 
นางเทียนทิวา 
นางเทียนทิวา 
นางสาวปุญญพัฒน์
นางสาวจุรีพร 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นายสุวัฒน์ 
 
นางสาวธนัชพร 
 
นายวิชรุจญ์ 
 

แก้วฤทธิ์ 
แก้วฤทธิ์ 
 
วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ 
วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ 
ทองสกุล 
มังกรทอง 
ยวงทอง 
จันทร์เพ็ญแข 
ปัตตังเว 
 
บุญรอด 
 
งามสีห์พิมล 
 
 

25,000.- 
 

5,000.- 
20,000.- 
10,000.- 

300,000.- 
300,000.- 
100,000.- 

 
50,000.- 

 
50,000.- 

 
50,000.- 

 
 

 
 
 
 



 

 

งาน โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 
     5) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  

        จริยธรรม ปวช.3 บริหารธุรกิจ 
6.  โครงการ ท าบุญวิทยาลัย 
7. โครงการสถานศึกษาวิธีพุทธ 

นางจุไรรัตน์ 
 
นายประจักษ์ 
นางณัฐริกา 

กันไทยราษฎร์ 
 
มาตร์นอก 
เรืองงาม 

50,000.- 
 

10,000.- 
20,000.- 

งานส่งเสริมระเบียบ
วินัย 

นายประสงค์ พานเมือง 
 
 

8. โครงการ ต ารวจประสานโรงเรียน 
9.  โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
10. โครงการวันวชิราวธุ 
11. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 

นายประสงค์ 
นายพงษ์สวัสดิ์ 
นายสุกิจ 
นายสุกิจ 

พานเมือง 
เพ็งสลุง 
จันทร์เพ็ญแข 
จันทร์เพ็ญแข 

2,000.- 
15,000.- 

1,500.- 
100,000.- 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสายลม  ยวงทอง 

12. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    1) กิจกรรม จดัท าคู่มือนักศึกษา 
    2) กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
    3) กิจกรรมนักศึกษาพบครูที่ปรึกษา   
        (โฮมรมู) 
    4) กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1 
 
    5) กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ปวช.2 
 
    6) กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 
 
 
    7) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
 
13. โครงการ ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 

นางสายลม 
นางสาวโชติรส 
นางสายลม 
นายสุวัฒน์ 
นายพิชวญะ 
นางสายลม 
นายสุกิจ 
นายสุวัฒน์ 
นางสาวธนัชพร 
นางจุไรรัตน์ 
นายวิชรุจญ์ 
นายพงษ์สวัสดิ์ 
นางจุไรรัตน์ 
นายวิชรุจญ์ 
นายพงษ์สวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์ 
นายพิชวญะ 

ยวงทอง 
จ าปาเทศ 
ยวงทอง 
ปัตตังเว 
ศรีคันธมาส 
ยวงทอง 
จันทร์เพ็ญแข 
ปัตตังเว 
บุญรอด 
กันไทยราษฎร์ 
งามสีห์พิมล 
เพ็งสลุง 
กันไทยราษฎร ์
งามสีห์พิมล 
เพ็งสลุง 
ปัตตังเว 
ศรีคันธมาส 

123,000.- 
30,000.- 
10,000.- 

1,000.- 
 

15,000.- 
 

50,000.- 
 

10,000.- 
 
 

7,000.- 
 
 

5,000.- 

งานแนะแนว 
นางสาวกิรณา เรืองงาม 

 

14. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา  
     1) กิจกรรมปัจฉิมสัมพันธ์ 
     2) กิจกรรมว.ท.ช.+น.ร.ว. สัมพันธ์ 
     3) กจิกรรม ปวส.2 สัมพนัธ์ 

นางสาวกิรณา 
 
นางสาวกิรณา 
นางสาวกิรณา 

เรืองงาม 
 
เรืองงาม 
เรืองงาม 

20,000.- 
 

10,000.- 
10,000.- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

งาน โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 
งานบริการและ

สวัสดิการ 
นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ 

15. โครงการบริการและสวัสดิการ 
16. โครงการตรวจสุขภาพ 
 

นางสุวรรณ   
นางสาวสุนิสา 

มณเฑียรรัตน์ 
คงคาชาติ 

140,000.- 
80,000.- 

งานโครงการ
พิเศษ 

นายวิทวัส  ปานรัตน ์

17. โครงการ อ่านสารสันติภาพและสงบ
นิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวัน
สันติภาพ 
18. โครงการอาชีวะบริการ 

นายวิทวัส 
 
นายวิทวัส 

ปานรัตน์ 
 
ปานรัตน์ 

1,000.- 
 

10,000.- 

 



 

 

แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2563 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

งานแผนและนโยบาย
นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

นางสาวอังคณา พานทอง 
นางสาวกาญจนา เกษม 
นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด 
นางสาวสาริณี        ใจสัมฤทธิ์ 

10,000 
 

10,000 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

3. โครงการประเมินคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย 
4. โครงการการประเมินคุณภาพภายใน
ตามสาขา 

นางสาวกาญจนา เกษม 
นางสาวอังคณา พานทอง 
นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด 
นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ 

10,000 
 

10,000 

งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
นายนพดล มีส่ง 

 

5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
     1. กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
 
     2. กิจกรรม 5 ส. 
 
 
     3. กิจกรรมความปลอดภัยจาก
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
     4. กิจกรรมความปลอดภัยจาก
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
     5. กิจกรรมความปลอดภัยจาก
บริเวณสถานศึกษา 

นายนพดล มีส่ง 
นายพีรวัส นาทอง 
นายส าอาง ชื่นอารมณ์ 
นายจิรายุทธ          อินยิ้ม 
นายจิรายุ             ศิลปานันทกุล 
นางสาวสาริณี        ใจสัมฤทธิ์ 
นายศรายุทธ         หิรัญรัตน์ 
นายส าอาง ชื่นอารมณ์ 
นายจิรายุทธ          อินยิ้ม  
นายวิทูรย์ ส าริดเปี่ยม 
นายวีรยุทธ          รุจิกาญจนรัตน ์
นายพรีวัส            นาทอง 
นายส าอาง ชื่นอารมณ์ 

 
480,000 

 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 

งานสัมพันธ์ชุมชน 6. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
     1. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
     2. กิจกรรมแห่เจ้าพ่อ-เจา้แม่ล า
นารายณ์ 
     3. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 
     4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
     5. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล 
 

นายจิรายุทธ          อินยิ้ม 
นายศรายุทธ          หิรัญรัตน์ 
นางวิภาพร            กระจ่างจิต 
นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ 
นางสาวกฤติยาพร    พิมพันธ์ 
นายจิรายุทธ          อินยิ้ม 
นายวีรยุทธ        รุจิกาญจนรัตน์ 
นางวิภาพร           กระจ่างจิต 
นางภัคจิรา           บุญเวียง 
นายศรายุทธ         หิรัญรัตน ์

 
1,500 
3,000 

 
50,000 

 
200,000 
10,000 

 

 



 

 

งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

      6. กิจกรรมไมตรีจิตผูกมิตรชุมชน นางภัคจิรา           บุญเวียง 
นายวีรยุทธ        รุจิกาญจนรัตน์ 

150,000 

งานกยศ. และงานทุน
ภายนอกวิทยาลัย 

7. โครงการทนุการศึกษา 
     7. กิจกรรมกองทุน กยศ. และ 
กองทุน กรอ.       
     8. กิจกรรมทุนการศึกษานอก
วิทยาลัย 
8. โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิด
เรียนภาคเรียนที ่1 ในช่วงวิกฤตโรคโค
วิด-19 
9. โครงการพิเศษ 

นางภัคจิรา บุญเวียง 
นางสาวนันทิกานต์ หมายเจริญ 
 
นางสาวอังคณา พานทอง 
นางสาวนันทิกานต์ หมายเจริญ 
นายนพดล มีส่ง 
 
 
นางสาวอังคณา พานทอง 

 
50,000 

 
5,000 

 
50,000 

 
 

150,000 

 รวม 1,209,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนงาน /โครงการ และประมาณการงบประมาณ อวท. 
เป้าหมายที่ 1 ว่าดว้ยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมคีวามสุข” 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1) แผนเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท.ใหม่ 
2. โครงการเลือกตั้งประธานชมรมและ 
    นายก อวท.  
3. โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การ     
    นักวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย     
         - ระดับสถานศึกษา 
         - ระดับจังหวัด 
4. โครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยา   
     เสพติดและอบายมุข 
5. โครงการ เสริมสร้างความปลอดภัย  
       (สวมหมวกนิรภัย 100%) 

นายธนัตถ์    
นายธนัตถ์    
นางสาวสิริลักษณ์   
นายธนัตถ์    
 
 
 
นายประสงค์  
 
นายพงษ์สวัสด์ิ  

ซื่อกิจธนโภคนิ 
ซื่อกจิธนโภคนิ 
หอมหวาน 
ซ่ือกิจธนโภคิน 
 
 
 
พานเมือง 
 
เพ็งสลุง 

5,000.- 
3,000.- 

 
10,000.- 

 
 
 

10,000.- 
 

20.000.- 

2) แผนเสริมสร้าง
สุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ 

6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน     
7. โครงการวันคริสต์มาส/วันขึ้นปีใหม ่ 
8. โครงการแข่งขันกรฑีาสีภายใน 

นายพนมพร   
นางเทียนทิวา   
นางสาวปุญญพัฒน์ 

แก้วฤทธิ์ 
 

วิวัฒน์ปัญญาวงศ์
ทองสกุล 

25,000.- 
5,000.- 

10,000.- 
3) แผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

 

9. โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม    
    จริยธรรม ปวส.1 
10. โครงการ คนดีศรี ว.ท.ช.             
11. โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม 

นางพรรณี    
  
นางสาวจุรีพร   
นางสาวธนัชพร   

ดอกสน 
 
มังกรทอง 
บุญรอด 

45,000.- 
 

5,000.- 
20,000.- 

4) แผนส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

12. โครงการ วันไหว้ครูและบวงสรวง    
      องค์พระวิษณุกรรม 
13. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทาง 
      ศาสนา (ท าบุญตักบาตร)  

นางพรรณี     
 
นายประจักษ์ 

ดอกสน 
 
มาตร์นอก 

5,000.- 
 

10,000.- 
 

5) แผนส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
15. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
16. โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา 

นางสาวประทุมมา 
   
นางสาวน้ าฝน 
นางสาวน้ าฝน 

พรานทนงค์ 
 
น้อยเมือง 
น้อยเมือง 

10,000.- 
 

5,000.- 
2,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมคีวามสุข” 
 

แผน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1) แผนพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. โครงการจัดการแข่งขันทักษะ 
     วชิาชีพภายใน 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 
     แรงงานทางวิชาชีพ 

นายคารม 
 
นายคารม 

อนันต์สลุง 
 
อนันต์สลุง 

7,000.- 
 

2,000.- 

2) แผนพัฒนา
ส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์

3. โครงการประกวดโครงงาน 
    วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการประกวดผลงานของ
นักศึกษา 

นางสาวธันยพร   
 
นางสาวพาณภิัค 

สืบจากโยธา 
 
เกตุแกว้ 

20,000.- 
 

10,000.- 

3) แผนส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การ 

5. โครงการส่งเสริมการหารายได้ 
    ระหว่างเรียน 
6. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการ 
     อาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน    
     (108 อาชีพ) 

นายสมศักดิ์ 
 
นางสาวจิราพรรณ 

เทพจิตร 
 
บัวหลวงงาม 

10,000.- 
 

20,000.- 

4) แผนพฒันาความรู้
และความสามารถทาง
วิชาการ 

7. โครงการเสริมทักษะภาษาไทย 
8. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ 

นางสาวสุมิตรา 
นางสาวภัคกร 

พลกล้า 
ปรพลธนวัตร 

5,000.- 
2,000.- 

 

5) แผนพัฒนา
นักศึกษาให้มี
มาตรฐานสู่สากล 

9. โครงการส่งเสริมทักษะ 
    ภาษาต่างประเทศ 
10. โครงการมัคคุเทศก์ 

นางสาวสุนิสา 
 
นางสาวจิราพรรณ 

บรรทัพ 
 
บัวหลวงงาม 

10,000.- 
 

20,000.- 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ ๕                                                              การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 
๑.การก ากับ ติดตาม (มีคณะกรรมการก ากับและติดตาม ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆ) 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก ากับติดตาม 
ส.ค.- ก.ย. 61 ๑. คัด เลือกบุคลากรใน

ฝ่ายจ านวนฝ่ายละ ๒ คน 
หัวหน้าฝ่าย 

2 ๒.ประชุมชี้แจง ส.ค.- ก.ย. 61 ๒.ร่วมก าหนดแนวทางใน
การก ากับ ติดตาม 

หัวหน้าฝ่าย 

2 ๓. สรุปการก ากบั  
ติดตาม 

ส.ค.- ก.ย. 61 ๓. ได้แนวทางในการก ากับ
ติดตาม 

หัวหน้าฝ่าย 

 
๑.การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม (มีคณะกรรมการประเมินผล ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆ) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. จัดท าค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการและการประเมิน 
๓. แบบประเมินตามแนวการประเมินติดตามของ สช. 

๓. การรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
๑. ประชุมชี้แจง 
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 
๓. รายงานผลการด าเนินงาน 
๔. น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา ๒๕61 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หมาย

เหตุ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
ฝ่ายวิชาการและธุรการ-การเงิน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

      

โครงการ MOU กับสถานประกอบการ/
ทวิภาค 

      

โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้       
โครงการนิเทศการสอน       
โครงการหลักสูตรระยะสั้น       
โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน 

      

โครงการประกวดผลงานนักศึกษา       
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร       
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์       
โครงการศึกษาดูงาน       
โครงการอาชีวบริการ       
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทน       
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ       
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ       
โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือ

การศึกษา 
      

โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือ
แก้ปัญหความยากจน(108 อาชีพ 

      

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา 

      

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ       
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน 

      

โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ       
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

      

โครงการมัคคุเทศก์       
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย       
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง       



 

 

 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หมาย

เหตุ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
โครงการบริหารธุรการ-การเงิน       
โครงการจัดซื้อ จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์       
โครงการรอรับเงินอุดหนุนตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      

โครงการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนเป็น
ค่าเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

      

โครงการพิเศษ       
ฝ่ายบุคลากร 
โครงการบริหารจัดการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการวางแผนสถิติบุคลากร       
โครงการพฒันาบุคลากร       
โครงการเพชรน้ าหนึ่ง       
โครงการส่งเสริมก าลังใจ       
โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ       
โครงการพิเศษ       
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา       
โครงการคนดีศรี วทช.       
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

      

โครงการมารยาทไทย       
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย       
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า       
โครงการแข่งขันกีฬาช่วงพักกลางวัน       
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน       
โครงการแข่งขันกรีฑาสีภายใน       
โครงการวันคริสต์มาส/วันขึ้นปีใหม่       



 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา หมาย

เหตุ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 
โครงการงานวีนคืนสูเหย้าชาว วทช.& พชร./
หนังสือรุ่น 

      

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด 
และอบายมุข 

      

โครงการ To  BE  Number One       
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์       
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม       
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย       
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       
โครงการห้องเรียนสีขาว       
โครงการกิจกรรมแนะแนว       
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3,ม.6       
โครงการบริการและสวัสดิการ       
โครงการตรวจสุขภาพ       
โครงการพิเศษ       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย       
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่       
โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

      

โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ใน
สถานศกึษา 

      

โครงการป้องกันและบ าบัดมลภาวะ       
โครงการกิจกรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง       
โครงการสวนพฤกษศาสตร์       
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมขน 
โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการกองทุนภายนอกวิทยาลัย       
โครงการพิเศษ       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

๑. ส าเนาค าสั่งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. ตารางแสดงการน าเสนอระยะเวลาด าเนินการในรูปของ Gant Chart  

ในภาพรวม ทุกโครงการ/กิจกรรม/งานของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีจัดท า 
 



 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา   

เมื่อ    ๒๕   เมษายน  ๒๕63 
 
 

๑………………………………………………………..…..…ประธานกรรมการ 
   ( นางรัชนี    มนูพิพัฒน์พงศ์ ) 
 
 

๒…………………………………………………………..…..กรรมการ 
             ( นางสาวสุมาลี    เดชศรี ) 
 
 

๓……………………………………………………...……….กรรมการ 
   ( นางโชติรส    ส่งสัยออ ) 
 

 
๔…………………………………………………………..…..กรรมการ 

   ( นายประจวบ    สนนอก ) 
 
 
 . 

5……………………………………………….….………กรรมการและเลขานุการ 
  (นางสาวธนกร  ส่งสัยออ) 
 
 

6……………………………………………………..…..กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      
                                        ( นางสาวกาญจนา    เกษม )  
 
 

7……………………………………………………..…..กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      
                                        ( นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด ) 



 

 

คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
 

คณะท างาน 
 นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
 นางสาวสุมาลี เดชศรี   กรรมการและรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ 

                                                     ธุรการ- การเงิน 
 นางโชติรส ส่งสัยออ   กรรมการและรองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 
 นายประจวบ สนนอก   กรรมการและรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 นางสาวธนกร ส่งสัยออ   กรรมการและรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
 นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์  กรรมการและหัวหน้าสาขางาน/วิชาการบัญชี 
 นางสาวธัญรดี ปัตตังเว   กรรมการและหัวหน้าสาขางาน/วิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 นางน้องนุช ธรรมจันทร์  กรรมการและหัวหน้าสาขางาน/วิชาการตลาด 
 นายวิทวัส ปานรัตน์  กรรมการและหัวหน้าสาขางานยานยนต์ 
 นายนพดล มีส่ง   กรรมการและหัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 นางสายลม ยวงทอง   กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. ๑
พาณิชยกรรม 
 นายสุกิจ  จันทร์เพ็ญแข  กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. ๑ ช่าง
อุตสาหกรรม 
 นางสาวธนัชพร บุญรอด   กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. ๒ 
พาณิชยกรรม 
 นายประสงค์      พานเมือง  กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. ๒ ช่าง
อุตสาหกรรม 
 นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง   กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. 3 ช่าง
อุตสาหกรรม 
 นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร์  กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. ๓ 
พาณิชยกรรม 
 นายวิชฌรุจ งามสีห์พิมล  กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวช. ๓ ช่าง
อุตสาหกรรม 
 นางพรรณี ดอกสน   กรรมการและหัวหน้าชั้นปีระดับชั้น ปวส. ๑ 
บริหารธุรกิจ 
 นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์  กรรมการและหัวหน้างานการเงิน 
 นางสาวกาญจนา    เกษม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติ งาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

 
ค าน า 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล   มีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น   4  ฝ่าย ซึ่งแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3 ขึ้น 
 ดังนั้นแผนปฏิบัติงานเล่มนี้ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของงาน 
/ โครงการ / กิจกรรม  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

                           วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล    
         พฤษภาคม    ๒๕๖3 
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