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วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ
แผนปฏิบ ัติ งานประจำปี การศึ กษา 2564 ของวิทยาลัย เทคโนโลยี ส ว่า งแดนดิ น จัดทำขึ้ น ตาม
แนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบ และ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ว่าได้ดำเนินงานตามแผนและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผน
ตลอดจนความถูกต้องหรือไม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีขึ้น จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
โดยมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุด แก่
สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ขอขอบพระคุณ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดทำ แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
สว่างแดนดิน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เมษายน 2564

สารบัญ
หน้า
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนำ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- โครงสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
- ประวัติ ที่ตั้ง และบทบาทหน้าที่
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
- แผนภูมิบริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
ส่วนที่ 3 แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
- ยอดเงินที่ใช้ในการดำเนินการปีการศึกษา 2564
- สรุปงบหน้ารายจ่าย
รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2564
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2
3
6
7
8
9
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บทที่ 1
บทนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างการบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน
2. พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

3. โครงสร้างการบริหาร สอศ.
นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร. กรกวรรณ วิลาวัลย์
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายยศพล เวณุโกเศศ
รองเลขาธิการ สอศ.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
รองเลขาธิการ สอศ.

-ว่างที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
อาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

-ว่างที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และแผน

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผอ.สำนักอำนวยการ

นายสง่า แต้เชื้อสาย
ผอ.สำนักความร่วมมือ

นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย
ผอ. สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา

ดร.นิติ นาชิต
ผอ. สำนักมาตราฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
บุคคลและนิติการ

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารงาน

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
ผอ.ศูนย์พัฒนาการศึกษา
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

นายวิวัฒน์ วานิช
นักทรัพยากรชำนาญ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์
ประสานงานการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี
รองเลขาธิการ สอศ.

ดร.ชาติชาย เกตุพรม
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
อาชีวศึกษาเกษตรและประมง

รท. สมพร ปานดำ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
อาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์

นายวิทวัต ปัญจมะวัต
ผอ.สำนักนโยบาย และ
แผนการอาชีวศึกษา

รก.ผอ.สำนักติดตามและ
ประเมินผลอาชีวศึกษา

นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผอ. สำนักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกำลังคนอาชีวศึกษา

นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
ผอ.ศูนย์งอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์
ผอ. สำนักงานบริหาร
อาชีวศึกษาเอกชน

ดร.นิติ นาชิต
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

น.ส.เกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์
ผอ.ตรวจสอบภายใน

ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศ

4. ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
A1 มาตรการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 4 โครงการ ได้แก่
A11 เสริมสาร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
A12 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
A13 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
A14 พัฒนาระบบการประเมิน และประกันคุณภาพแบบออนไลน์ (APACC)
A2 มาตรการสร้างคุณภาพผู้เรียน 11 โครงการได้แก่
A21 พัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
A22 โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา
A23 เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre. Voc Ed)
A24 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
A25 ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
A26 ป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R
A 27 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
A28 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
A29 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
A210 เสริมสร้างจิตสำนึกแบะความรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
A211 เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา
A3 มาตรการยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ 7 โครงการ ได้แก่
A 31 อุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
A32 อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
A33 อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ
A34 อาชีวะพัฒนา
A35 ยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา
A36 พัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
A37 สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ยุทธศาสตร์ B เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ประกอบไปด้วย
B1 ผลิตและพัฒนากำลังคน 5 โครงการ ได้แก่
B11 ยกระดับสมรรถนะกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานรองรับเทคโนโลยีนวัตกรรม
ประเทศไทย 4.0
B12 พัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
B13 ผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
B14 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
B15 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
B2 ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 15 โครงการได้แก่
B21 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
B22 ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
B23 ผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio
Network
B24 อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
B25 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
B26 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
B27 Smart Farmer
B28 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
B29 ทวิศึกษา
B210 สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
B211 อุดหนุนการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
B212 อุดหนุนการศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี
B213 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
B214 อาชีวะ (พระดาบส)
B215 พัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงวัย
ยุทธศาสตร์ C ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย
C1 มาตรการสร้างความร่วมมือในประเทศ 2 โครงการ ได้แก่
C11ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
C12 ความร่วมมือผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10
อุตสาหกรรมหลัก
C2 มาตรฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ
8 โครงการ

C21 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
C22 ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
C23 ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
C24 อุดหนุนบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
C25 ความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
C26 ส่งเสริมการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน
C27 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
C28 อาชีวศึกษามาตราสากล
ยุทธศาสตร์ D เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
D1 มาตรฐานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10 โครงการ ได้แก่
D11 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
D12 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
D13 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
D14 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
D15 ผลิต พัฒนา ส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ เละบุคลากรทางการศึกษา
D16 จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
D17 จัดหาบุคลากรสนับสนุน คืนครูให้นักเรียน
D18 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
D19 อุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
D110 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการ

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ประวัติ ที่ตั้ง และ บทบาทหน้าที่
1. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ในปีพุทธศักราช 2544 ท่าน ส.ส. พงศักดิ์ บุญศล ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตในการก่อตั้ง
สถานศึกษาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และได้รับการอนุมัติมีใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12
เมษายน พ.ศ. 2545 ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน คือ นางอนุรักษ์ บุญศล โดยมีนายสุเทพ ดวงประภา ดำรง
ตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 181 บ้านโนนสวรรค์ ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา อาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง
อาคาร ฝึกงาน 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารเขียนแบบ 1 หลังและห้องสุขภัณฑ์ 2 หลัง
พุทธศักราช 2545 โดยได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 4
สาขา ดังนี้
1. สาขาช่างยนต์
2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาการบัญชี
4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทำการเปิดการเรียนและการ
สอนเพิ่มเติมอีก 1 สาขา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทำการเปิดการเรียนและการ
สอนเพิ ่ ม เติ ม อี ก 1 สาขา ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว สาขาวิ ช าการโรงแรม ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย รูปฟันเฟืองล้อมรอบพระธาตุเชิงชุม
ฟันเฟือง หมายถึง งานช่างยนต์และช่างกล
พระธาตุเชิงชุม คือ เป็นที่ยึดมั่นศรัทธา และแหล่งรวมใจของชาวสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้ใช้อักษรย่อว่า “ท.ส”
สีประจำวิทยาลัย คือ “ ขาว แดง ”
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความมุ่งมั่น
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ฝ่าฟัน ชัยชนะ
คำขวัญวิทยาลัย มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี
ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้เปลี่ยนสถานะเดิมจาก
โรงเรียนมาเป็น “ วิทยาลัย ” และใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ”
2. ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ที่อยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 18 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722261 โทรสาร 042722261
Website : W.W.W SDTECH.AC.TH
สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. บทบาทหน้าที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เป็นสถานศึกษาที่ทำการสอนในระดับประเภทอาชีวศึกษา
โดยสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด สกลนคร สำนั ก งานคณะกรรมการการ อาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการ
โรงแรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยี ในสถานศึกษา
4. ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและกฎหมายกำหนด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์
1. ปรัชญา
“ ปญฺญา โลกสมิ ปชโชโต ” ปัญญา คือ แสงสว่างในโลก
2. วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดน
ดิน ไว้ดังนี้
“ มุ่งมั่นจัดการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม ”
3. พันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
พันธกิจที่2 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่3 พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
พันธกิจที่4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหาร
4. เป้าหมายการพัฒนา
1. นักศึกษา มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา
2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เข้าร่วมงานกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ และให้บริการงาน
วิชาชีพแก่ชุมชน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และบริการ
ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับท้องถิ่นและชุมชน
4. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
นางอนุรักษ์ บุญศล

ผู้อำนวยการ
นางอนุรักษ์ บุญศล

รองผู้อำนวยการ
นางสาววราภรณ์ บุญศล

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการ
นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก

รองผู้อำนวยการ
นางพิศมัย อาแพงพันธ์

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายแนะแนว

ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
1. มีผู้บริหาร ครู และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 55 คน จำแนกเป็น
ผู้บริหาร (รวมผู้รับใบอนุญาต)
4 คน
ครูผู้สอน
41 คน
บุคลากร/เจ้าหน้าที่
2 คน
เจ้าหน้าที่ (อื่นๆ)
8 คน

ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ระดับการศึกษา
(ปี) เอก โท ตรี ต่ำกว่า
ตรี
รวมทั้งสิ้น 4 39
2

ก
1
2
3
4
ข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผู้บริหาร
นางอนุรักษ์ บุญศล
นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก
นางสาววราภรณ์ บุญศล
นางพิศมัย อาแพงพันธ์
ครูผู้สอน
นางรัชฎาพร คุณละ
นายทรงศักดิ์ ทัศมี
นายณฐดลสกล ไชยปราบ
นายปรีดี จุงไทย
นางสาววัขราภรณ์ คำพล
นางสาวนิรชา สายสุด
นายพีระพล ไชยแก้ว
นายเฉลิมพล แสงกล้า
นายสยาม นวนอาสา
นายจีระศักดิ์ กะตะศิลา
นายนคร มิ่งมิตรวัน
นายไพบูลย์ ทองหยอด
นางสาวสุนิษา โคตรหลง
นายสมชาย วงศ์โสภา
นายวัณณุวรรธน์ วิพรหมหา

57
49
48
59
47
45
57
65
37
23
23
55
39
43
30
40
25
45
43

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)
สาขาวิชาที่จบ
การจัดการ
บัญชี
การจัดการ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ฟิสิกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
คุรุศาสตร์บัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
บริหารธุรกิจ

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ระดับการศึกษา
(ปี) เอก โท ตรี ต่ำกว่า
ตรี

ข
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ครูผู้สอน
นางสาวทิพย์ธิดาพร เทศศรีเมือง
นางสาวพรทิพย์ภา นามชมภู
นางสาวพรทิพย์ บุญประจวบ
นางสาววิราวรรณ พันธ์เขียว
นางสาวสุพัตรา โพธิราช
นางสาวสมัตรา กันทะมา
นางสุรีย์ แลนเชย
นางรัตนชนีกร แก้วมุงคุณ
นางสาวจิระวรรณ ชนะมิน
นายสมมาตร คำภูแสน
นายอุทิศ อับปะมาตา
นายณรงมิตร เคนทวาย
นายกิตติพงษ์ อุ่นวิเศษ
นายวรวิทย์ สีดำ
นายไววิทย์ มาละอินทร์
นางสาวัชกร เหมะธุลิน
นายไพฑรูย์ แมดคำ
นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์
นายจิตพล หูมดา
นายเหรียญทอง หาระมี
นายปัญญา สุริยะจันทร์
นายจักรกฤษณ์ เวียงนนท์
นายธวัชชชัย ภูผานม
นายธีระพงษ์ หล้าสี
ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงษ์ บุญศล

30
24
63
23
50
50
42
45
25
33
28
44
32
32
27
35
48
30
29
52
51
50
40
34
33

ค บุคลากร/อัตราจ้าง
1 จูลติ ้า ศรีวิลาศ

55

ง
1
2

26
24

อื่นๆ/เจ้าหน้าที่
นายวรชัย ศรีแก้ว
นายนิติยากร โคตรพัฒน์

สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)
สาขาวิชาที่จบ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

√
√
√
√
√
√
√

การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

คหกรรมศาสตร์
การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เครื่องกล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการผลิตการอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
โทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

√

วิทยาศาสตร์การศึกษาบัณฑิต

√

√
√

อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี

ส่วนที่ 3
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
ยอดเงินที่ใช้ในการดำเนินการ
ปีการศึกษา 2564

1. สรุปยอดเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
1.1 ยอดเงินที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล
1.2 ยอดเงินจากผู้รับใบอนุญาต
1.3 ยอดเงินรายได้ของวิทยาลัย
1.4 ยอดเงินรายได้อื่น

รวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท
17,000,000 บาท
บาท
3,500,000 บาท
2,000,000 บาท

สรุปงบหน้ารายจ่าย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ประจำปีการศึกษา 2563

ที่
1

2

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
งานตามภาระงานประจำ
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจำ
1.3 ค่าตอบแทน
-ค่าจ้างชั่วคราว
-ค่าเบี้ยประชุม
1.4 ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทาง
-ค่าซ่อมแซม
1.5 ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุฝึกสำนักงาน
-ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าวัสดุโครงการแข่งขันทักษะ
1.6 ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้ำประปา
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าไปรษณีย์
-ค่าเครือข่ายสัญญาณ
งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
2.2 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แหล่งเงินที่ใช้
สนับสนุน
ผู้รับ
เงินรายได้
จากรัฐ
ใบอนุญาต
7,317,076
692,308
147,495
32,380
14,039
63,063
130,308
286,634
260,749
21,190
496,783
4,626
5,123
54,629
966,075
756,128
16,489,882

ผู้รับผิดชอบ

ที่
3

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564
โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการห่วงใยแม่และลูก ขาว-แดง
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจิตอาสาแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมก่อนฝึกประสบการณ์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการแข่งทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์
ทดสอบวอทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

แหล่งเงินที่ใช้
สนับสนุน
ผู้รับ
เงิน
จากรัฐ ใบอนุญาต รายได้

ผู้รับผิดชอบ

75,000

ฝ่ายกิจกรรม

50,000

ฝ่ายกิจกรรม

20,000

ฝ่ายกิจกรรม

1,5000

ฝ่ายกิจกรรม

60,000

ฝ่ายกิจกรรม

50,000

ฝ่ายกิจกรรม

50,000

ฝ่ายกิจกรรม

20,000

ฝ่ายกิจกรรม

60,000

ฝ่ายกิจกรรม

65,000

ฝ่ายวิชาการ

65,000

ฝ่ายวิชาการ

40,000

ฝ่ายวิชาการ

55,000

ฝ่ายวิชาการ

12,000

ฝ่ายวิชาการ

200,000

ฝ่ายวิชาการ

25,000

ฝ่ายวิชาการ

60,000

ฝ่ายวิชาการ

50,000
ฝ่ายวิชาการ

ที่
3

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการป้องกันยาเสนติด และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการติดตามความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักเรียน-นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการการส่งเสริมวินัยใส่ใจคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบความ
ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของแผนก
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการซ่อมแซม โรงฝึกงานห้องพักครูแผนกช่างยนต์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการขาย Online
Marketing ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปั้น Youg Youtuber หน้าใหม่ ปลุกพลังวัย
ทีน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการแนะแนว และประชาสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

แหล่งเงินที่ใช้
สนับสนุน
ผู้รับ
เงิน
จากรัฐ ใบอนุญาต รายได้

ผู้รับผิดชอบ

40,000

ฝ่ายปกครอง

20,000

ฝ่ายปกครอง

30,000

ฝ่ายปกครอง

7,500

ฝ่ายปกครอง

50,000

ฝ่ายปกครอง

200,000
7,000

30,000

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคารฯ
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายแนะแนว

25,000

ฝ่ายแนะแนว

25,000

ฝ่ายแนะแนว

25,000

ฝ่ายแนะแนว

15,000

ฝ่ายแนะแนว

200,000

ฝ่ายแนะแนว

80,000

ฝ่ายแนะแนวฯ

100,000
500,000
50,000
20,000
41,000

ที่
3

4

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
โครงการมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพี่ชวนน้อง ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2564
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน (พ.ศ.2564-2567)
โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัย
เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนานักเรียน-นักศึกษาจากผู้เชียวชาญ
ด้านการทำหนังสั้น ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน-นักศึกษา แผนก
คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการพี่สอนน้อง คล้องใจกัน
โครงการสอนน้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านบุคลิกภาพจาก
วิทยากรภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการจิตอาสาผูกผ้าสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2564
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน-นักศึกษา สาขาการ
โรงแรมฯ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการศึกษาดูงาน วัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอก จังหวัด
บึงกาฬ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการบริการชุมชน (Fix it center) ประจำปี
การศึกษา 2564
โครงการบริการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แหล่งเงินที่ใช้
สนับสนุน
ผู้รับ
เงิน
จากรัฐ ใบอนุญาต รายได้

ผู้รับผิดชอบ

400,000

ฝ่ายทะเบียน

400,000

ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา
ฝ่ายเทคโนฯ
สารสนเทศ

3,000
10,000
83,000
8,000
56,0000
8,000

สาขาคอมฯ
ธุรกิจ
สาขาคอมฯ
ธุรกิจ
สาขาคอมฯ
ธุรกิจ

5,000

สาขาการบัญชี

6,000

สาขาบัญชี

12,000

สาขาการ
โรงแรมฯ
สาขาการ
โรงแรมฯ
สาขาการ
โรงแรมฯ
สาขาช่างยนต์

120,000

สาขาช่างยนต์

12,000

สาขาช่างยนต์

3,000
25,000

สาขาไฟฟ้า
สาขาไฟฟ้า

5,000
1,000
20,000

ที่
4

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โครงการอบรมความรู้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมสร้างจินตนาการ และแรงบันดาลใจสู่
การสร้างนวัตกรรมจากวิทยากรภายนอก
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
ปีการศึกษา 2564
โครงการบริการชุมชน ปีการศึกษา 2564

แหล่งเงินที่ใช้
สนับสนุน
ผู้รับ
เงิน
จากรัฐ ใบอนุญาต รายได้

ผู้รับผิดชอบ

5,000

สาขาไฟฟ้า

2,900

สาขา
อิเล็กทรอนิกส์

11,900
6,000

สาขา
อิเล็กทรอนิกส์
สาขา
อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2564

ภาคผนวก

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน โดยได้วิเคราะห์จากกรอบโยบายของ
แผนพัฒ นาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 2564-2567 ซึ่ง เป็นข้อตกลงร่ว มกันของสถานศึกษากับ
ผู้ป กครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริห ารสถานศึกษา ในการที่ จะร่ว มพั ฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา จึ่งได้เสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
โดยมติที่ป ระชุมของคณะกรรมการสถานศึ กษาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ว่า งแดนดิน เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม พ. ศ. 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์ โดยให้นำไปใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ลงชื่อ.......................................................
(นางอนุรักษ์ บุญศล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ที่ ทส.
/2564
เรื่องแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน มีความประสงค์ที่จะจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
การศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้
1. นางอนุรักษ์
บุญศล
ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย
อาแพงพันธ์
รองประธานกรรมการ
3. นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก
รองประธานกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุญศล
รองประธานกรรมการ
5. นางสาวสมัตรา
กันทะมา
กรรมการ
6. นายจีระศักดิ์
กะตะศิลา
กรรมการ
7. นายจิตพล
หูมดา
กรรมการ
8. นายธวัชชัย
ภูผานม
กรรมการ
9. นายณรงมิตร
เคนทวาย
กรรมการ
10. นางสาวสุนิษา
โคตรหลง
กรรมการ
11. นายเฉลิมพล
แสงกล้า
กรรมการ
12. นายจักรกฤษณ์ เวียงนนท์
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นางอนุรักษ์ บุญศล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

