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แผนปฏิบัติงานประจาปี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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คานา
แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปก า ารึก า าา2563 ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ว่ า งแดนดิ น จั ด ท าขก้ น ตาม
แนวนโยบายของสานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบบริหารจัดาารของสถานึกาาา
ให้มีคุณภาพมาายิ่งขก้น และเพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญใช้เป็นแนวทางในาารปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย อีาทั้งยังเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบ และ ติดตามประเมินผลาารดาเนินงาน าารปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ว่าได้ดาเนินงานตามแผนและมีาารใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผน
ตลอดจนความถูาต้องหรือไม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปกขก้น จาาาารมีส่วนร่วมของทุาฝ่าย
โดยมี ค วามสอดคล้ อ ง/เชื่ อ มโยง/ภายใต้ ยุ ท ธึาสตร์ ของสถานึก าาา เพื่ อ ให้ เ าิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แา่
สถานึกาาา ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ขอขอบพระคุณ คณะครู บุคลาารทุาฝ่าย นัาเรียน นัาึกาาา คณะารรมาารสถานึกาาา ตลอดจน
ผู้เาี่ยวข้องทุาท่าน ทีไ่ ด้ร่วมมือร่วมใจจัดทา แผนปฏิบัตงิ านประจาปกาารึกาาา 2563 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
สว่างแดนดิน สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุาประาาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เมาายน 2563
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สารบัญ
หน้า
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
- วิสัยทัึน์ พันธาิจ
- โครงสร้าง สานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา
- ยุทธึาสตร์ สานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
- ประวัติ ที่ตั้ง และบทบาทหน้าที่
- ปรัชญา วิสัยทัึน์ พันธาิจ เป้าหมาย และยุทธึาสตร์
- แผนภูมิบริหาร
- ข้อมูลบุคลาาร
- ข้อมูลพื้นฐานบุคลาาร
ส่วนที่ 3 แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
- ยอดเงินที่ใช้ในาารดาเนินาารปกาารึกาาา 2563
- สรุปงบหน้ารายจ่าย
รายละเอียดโครงาาร ปกาารึกาาา 2563
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บทที่ 1
บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา ได้าาหนด วิสัยทัึน์ พันธาิจ และโครงสร้างาารบริหาร
สานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
สานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา เป็นองค์ารที่ผลิตและพัฒนาาาลังคนอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องาาราาลังคนของประเทึและภาคเอาชน
2. พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาาารอาชีวึกาาาและาารอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
2. ยาระดับคุณภาพและมาตรฐานาาลังคนสายอาชีพสู่สาาล
3. ขยายโอาาสทางาารึกาาาสายอาชีพให้ทั่วถกง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแานาลางในาารจัดอาชีวึกาาาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝกมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทึ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุาภาคส่วนมีส่วนร่วมในาารพัฒนาาารจัดาารอาชีวึกาาา
และาารฝึาอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตารรม จัดาารองค์ความรู้เพื่อาารพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลาารอาชีวึกาาาเพื่อความเป็นเลิึ มั่นคง และา้าวหน้าใน
วิชาชีพ
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3. โครงสร้างการบริหาร สอศ.
นายณัฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าาาราระทรวงึกาาาธิาาร
ดร. าราวรรณ วิลาวัลย์
ช่วยว่าาาราระทรวงึกาาาธิาาร

คุณหญิงาัลยา โสภณพานิช
รัฐมนตรีช่วยว่าาาราระทรวงึกาาาธิาาร

นายณรงค์ แผ้วพลสง
เลขาธิาารคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา

ดร. พีรพล พูลทวี
รองเลขาธิาาร สอึ.

นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิาาร สอึ.

นายสุเทพ แา่งสันเทียะ
รองเลขาธิาาร สอึ.

-ว่างที่ปรกาาาด้านมาตรฐาน
อาชีวึกาาาช่างอุตสาหารรม

-ว่างที่ปรกาาาด้านนโยบาย
และแผน

-ว่างที่ปรกาาาด้านมาตรฐาน
อาชีวึกาาาธุราิจและบริาาร

ดร.ชาติชาย เาตุพรม
ที่ปรกาาาด้านมาตรฐาน
อาชีวึกาาาเาาตรและประมง

นายจันึิริ พุ่มึิริ
ผอ.สานัาอานวยาาร

นายสง่า แต้เชื้อสาย
ผอ.สานัาความร่วมมือ

รท. สมพร ปานดา
รา.ผอ.สานัาติดตามและ
ประเมินผลอาชีวึกาาา

นายวิทวัต ปัญจมะวัต
ผอ.สานัานโยบาย และ
แผนาารอาชีวึกาาา

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
ผอ. สานัาพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลาารอาชีวึกาาา

ดร. อธิไตย โพแตง
ผอ. สานัามาตราฐานาาร
อาชีวึกาาาและวิชาชีพ

พันจ่าเอาสันติ เลิึไาร
หัวหน้าาลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

น.ส.เาาวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์
ผู้อานวยาาร
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายึิริชัย จาเนียรสวัสดิ์
ผอ.ึูนย์เทคโนโลยีสารสนเทึ
และาาลังคนอาชีวึกาาา

นายวัชระ เาิดสิน
ผอ.ึูนย์ส่งเสริมประสานงานาิจาาร
นัาึกาาาและาิจาารพิเึา

ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
หัวหน้าหน่วยึกาาานิเทึ

นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
ผอ.ึูนย์งอาชีวึกาาาทวิภาคี

ดร.า้านทิพย์ ชาติวงึ์
ผอ. สานัางานบริหาร
อาชีวึกาาาเอาชน

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
ผอ.ึูนย์พัฒนาาารึกาาาเขตพัฒนา
เฉพาะาิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชัยมงคล เสนาสุ
ผอ. สานัาวิจัยและ
พัฒนาาารอาชีวึกาาา

6

4. ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ประาอบด้วย
A1 มาตราารส่งเสริมึัายภาพสถานึกาาา 4 โครงาาร ได้แา่
A11 เสริมสาร้างสถานึกาาาอาชีวึกาาาให้มีความเป็นเลิึเฉพาะทาง
A12 พัฒนาหลัาสูตร าารจัดาารเรียนาารสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
A13 ลดปัญหาาารออาาลางคันของผู้เรียนอาชีวึกาาา
A14 พัฒนาระบบาารประเมิน และประาันคุณภาพแบบออนไลน์ (APACC)
A2 มาตราารสร้างคุณภาพผู้เรียน 11 โครงาารได้แา่
A21 พัฒนาาารึกาาาอาชีพตามแนวพระราชดาริ
A22 โรงเรียนคุณธรรมอาชีวึกาาา
A23 เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวึกาาา (Pre. Voc Ed)
A24 อนุรัาา์พันธุารรมพืช อันเนื่องมาจาพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชาุมารี
A25 ปลูาจิตสานการัาาาทรัพยาารป่าไม้
A26 ป้องาันและาารแา้ไขาารตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R
A 27 พัฒนาภาาาอังาฤาเพื่อาารสื่อสาร
A28 รณรงค์ป้องาันและแา้ไขปัญหายาเสพติด
A29 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
A210 เสริมสร้างจิตสานกาแบะความรู้ในาารบริโภคที่เป็นมิตราับสิ่งแวดล้อม
A211 เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานึกาาา
A3 มาตราารยาระดับทัาาะฝกมืออาชีพ 7 โครงาาร ได้แา่
A 31 อุดหนุนองค์าารเาาตรในอนาคตประเทึไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
A32 อุดหนุนาิจารรมองค์าารวิชาชีพอุตสาหารรม
A33 อุดหนุนาิจารรมองค์าารวิชาชีพพาณิชยารรมฯ
A34 อาชีวะพัฒนา
A35 ยาระดับมาตรฐานทัาาะอาชีพผู้เรียนอาชีวึกาาา
A36 พัฒนารูปแบบ และยาระดับคุณภาพึูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
A37 สนับสนุนาารขับเคลื่อนสู่ึูนย์ดิจิทัลชุมชน
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ยุทธศาสตร์ B เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ประาอบไปด้วย
B1 ผลิตและพัฒนาาาลังคน 5 โครงาาร ได้แา่
B11 ยาระดับสมรรถนะาาลังคนอาชีวึกาาาให้ได้มาตรฐานรองรับเทคโนโลยีนวัตารรม
ประเทึไทย 4.0
B12 พัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อาารขับเคลื่อนเึราฐาิจและสังคมดิจิทัล
B13 ผลิตและพัฒนาาาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเึาภาคตะวันออา
B14 ส่งเสริมาารพัฒนาึัายภาพาาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับาาร
ขยายตัวทางเึราฐาิจของประเทึ
B15 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาึาสตร์
B2 ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 15 โครงาารได้แา่
B21 เงินอุดหนุนนัาเรียนอาชีวึกาาาเพื่อแา้ไขปัญหาความยาาจนในชนบท
B22 ทางไาลผ่านดาวเทียมวังไาลาังวล
B23 ผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริาารประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio
Network
B24 อุดหนุนาารหารายได้ระหว่างเรียน
B25 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
B26 พัฒนาาารึกาาาจังหวัดชายแดนภาคใต้
B27 Smart Farmer
B28 ส่งเสริมาารประาอบอาชีพอิสระในาลุ่มผู้เรียนอาชีวึกาาา
B29 ทวิึกาาา
B210 สนับสนุนาารจัดาารึกาาาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบาารึกาาาขั้นพื้นฐาน
B211 อุดหนุนาารฝึาอบรมอาชีพระยะสั้น
B212 อุดหนุนาารึกาาาทุนเฉลิมราชาุมารี
B213 จัดาารอาชีวึกาาาเพื่อคนพิาาร
B214 อาชีวะ (พระดาบส)
B215 พัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพ ประชาารวัยแรงงาน าลุ่มเป้าหมายพิเึา และผู้สูงวัย
ยุทธศาสตร์ C ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ประาอบด้วย
C1 มาตราารสร้างความร่วมมือในประเทึ 2 โครงาาร ได้แา่
C11ขยายและยาระดับคุณภาพาารจัดาารอาชีวึกาาาระบบทวิภาคี
C12 ความร่วมมือผลิตาาลังคนอาชีวึกาาา ตอบสนองภาคาารผลิตและบริาารใน 10
อุตสาหารรมหลัา
C2 มาตรฐานาารสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทึ
8 โครงาาร
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C21 พัฒนาาารจัดาารอาชีวึกาาาในโครงาารพระราชทานความช่วยเหลือแา่
ราชอาณาจัาราัมพูชาด้านาารึกาาา
C22 ความร่วมมือาับต่างประเทึเพื่อพัฒนาอาชีวึกาาาไทยของประเทึไทย
C23 ความร่วมมืออาชีวึกาาาสู่มาตรฐานนานาชาติ
C24 อุดหนุนบารุงสมาชิาวิทยาลัยนัาบริหาราารึกาาาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
C25 ความร่วมมือในาารฝึางานนัาเรียน นัาึกาาาอาชีวึกาาาในต่างประเทึ
C26 ส่งเสริมาารสอนภาาาจีนภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน
C27 ยาระดับาารจัดาารอาชีวึกาาาเพื่อเป็นึูนย์าลางด้านอาชีวึกาาาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออาเฉียงใต้
C28 อาชีวึกาาามาตราสาาล
ยุทธศาสตร์ D เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประาอบด้วย
D1 มาตรฐานาารพัฒนาระบบบริหารจัดาาร 10 โครงาาร ได้แา่
D11 อุดหนุนค่าอุปารณ์าารเรียนของนัาเรียนสายอาชีพ
D12 สร้างค่านิยมอาชีวึกาาา
D13 เร่งประสิทธิภาพาารสอนครูอาชีวึกาาา
D14 เพิ่มประสิทธิภาพาารเรียนาารสอน และาารบริหารจัดาารอาชีวึกาาา
D15 ผลิต พัฒนา ส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ เละบุคลาารทางาารึกาาา
D16 จ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
D17 จัดหาบุคลาารสนับสนุน คืนครูให้นัาเรียน
D18 เพิ่มประสิทธิภาพาารบริหารจัดาารอาชีวึกาาาเอาชน
D19 อุดหนุนพัฒนาคุณภาพาารอาชีวึกาาาเอาชน
D110 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทึเพื่อาารจัดาารเรียนาารสอน บริหารจัดาาร
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ประวัติ ที่ตั้ง และ บทบาทหน้าที่
1. ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ในปกพุทธึัาราช 2544 ท่าน ส.ส. พงึัาดิ์ บุญึล ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตในาารา่อตั้ง
สถานึกาาาต่อผู้ว่าราชาารจังหวัดสาลนคร และได้รับาารอนุมัติมีใบอนุญาตา่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12
เมาายน พ.ึ. 2545 ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน คือ นางอนุรัาา์ บุญึล โดยมีนายสุเทพ ดวงประภา ดารง
ตาแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 181 บ้านโนนสวรรค์ ถนนนิตโย ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสาลนคร ในพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา อาคารอานวยาาร 1 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง
อาคาร ฝึางาน 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารเขียนแบบ 1 หลังและห้องสุขภัณฑ์ 2 หลัง
พุทธึัาราช 2545 โดยได้เปิดทาาารเรียนาารสอน เมื่อวันที่ 20 พฤาภาคม 2545 ในระดับ
ประาาึนียบัตรวิชาชีพ และประาาึนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยได้ทาาารเปิดาารเรียนาารสอนจานวน 4
สาขา ดังนี้
1. สาขาช่างยนต์
2. สาขาอิเล็าทรอนิาส์
3. สาขาาารบัญชี
4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุราิจ
ในปกาารึกาาา 2546 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทาาารเปิดาารเรียนและาาร
สอนเพิ่มเติมอีา 1 สาขา ประเภทวิชาอุตสาหารรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในระดับประาาึนียบัตรวิชาชีพ และ
ประาาึนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในปกาารึกาาา 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้ทาาารเปิดาารเรียนและาาร
สอนเพิ่ ม เติ ม อี า 1 สาขา ประเภทวิ ช าอุ ต สาหารรมาารท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิ ช าาารโรงแรม ในระดั บ
ประาาึนียบัตรวิชาชีพ และประาาึนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
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ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย รูปฟันเฟืองล้อมรอบพระธาตุเชิงชุม
ฟันเฟือง หมายถกง งานช่างยนต์และช่างาล
พระธาตุเชิงชุม คือ เป็นที่ยกดมั่นึรัทธา และแหล่งรวมใจของชาวสาลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้ใช้อักษรย่อว่า “ท.ส”
สีประจาวิทยาลัย คือ “ ขาว แดง ”
สีขาว หมายถกง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความมุ่งมั่น
สีแดง หมายถกง ความเข้มแข็ง อดทน ฝ่าฟัน ชัยชนะ
คาขวัญวิทยาลัย มุ่งเน้นคุณธรรม า้าวล้าทางาารึกาาา พัฒนาเทคโนโลยี
ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดินได้เปลี่ยนสถานะเดิมจาา
โรงเรียนมาเป็น “ วิทยาลัย ” และใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ”
2. ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ที่อยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 18 ถนนนิตโย ตาบลสว่างแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสาลนคร 47110
โทรึัพท์ 042-722261 โทรสาร 042722261
Website : W.W.W SDTECH.AC.TH
สังาัด อาชีวึกาาาจังหวัดสาลนคร สานัางานคณะารรมาาราารอาชีวึกาาา
3. บทบาทหน้าที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เป็นสถานึกาาาที่ทาาารสอนในระดับประเภทอาชีวึกาาา
โดยสั ง าั ด อ าชี ว ึก าาาจั ง หวั ด สาลนค ร ส านั า งานคณะ ารรม าา ราา ร อ าชี ว ึก า า า
าระทรวงึกาาาธิาาร โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. เปิดทาาารเรียนาารสอน หลัาสูตรประเภทอาชีวึกาาา ในระดับประาาึนียบัตรวิชาชีพ
และประาาึนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แา่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชา
ช่างอิเล็าทรอนิาส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุราิจ สาขาวิชาาารบั ญชี และสาขาวิชาาาร
โรงแรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาาารให้แา่ นัาึกาาาและบุคลาารในสถานึกาาา
3. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตารรม เทคโนโลยี ในสถานึกาาา
4. ส่งเสริมาารดาเนินงานประาันคณภาพาารึกาาาภายในสถานึกาาา
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีห่ น่วยงานต้นสังาัดและาฎหมายาาหนด
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์
1. ปรัชญา
“ ปญฺญา โลาสมิ ปชโชโต ” ปัญญา คือ แสงสว่างในโลา
2. วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ได้าาหนดวิสัยทัึน์ของ วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดน
ดิน ไว้ดังนี้
“ มุ่งมั่นจั ดาารึกาาา ผลิตและพัฒ นาบุ คลาารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานาารอาชีวึกาาา มี
ึัายภาพในาารประาอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม ”
3. พันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน าาหนดพันธาิจเพื่อให้บรรลุซก่งวิสัยทัึน์ที่าาหนดไว้ดังนี้
พันธาิจที่1 พัฒนาาารเรียนาารสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทัาาะ คุณธรรม
จริยธรรม ตามคุณลัาาณะที่พกงประสงค์ตามมาตรฐานาารึกาาาอาชีวึกาาา
พันธาิจที่2 พัฒนาส่งเสริมบุคลาารทางาารึกาาาให้มีความา้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
พันธาิจที่3 พัฒนาปฏิสัมพันธ์ร่วมาับท้องถิ่นและชุมชน รัาาาวัฒนธรรมประเพณีไทย
พันธาิจที่4 พัฒนาระบบสารสนเทึ เพื่อาารจัดาารและาารบริหาร
4. เป้าหมายการพัฒนา
1. นัาึกาาา มีความรู้และทัาาะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานาารึกาาา
อาชีวึกาาา
2. ครูและบุคลาารได้รับาารพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีาับชุมชน เข้าร่วมงานาิจารรมสาคัญต่าง ๆ และให้บริาารงาน
วิชาชีพแา่ชุมชน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทึให้มีความทันสมัย และบริาาร
ฐานข้อมูลให้าับบุคลาารของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทัาาะ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลัาาณะที่พกงประสงค์ตาม
มาตรฐานาารึกาาาอาชีวึกาาา
2. พัฒนาครูและบุคลาารให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพาารบริาารวิชาาารและวิชาชีพให้าับท้องถิ่นและชุมชน
4. พัฒนาคุณภาพในาารบริหารจัดาารระบบฐานข้อมูลสารสนเทึของสถานึกาาา

12

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
นางอนุรัาา์ บุญึล
ผู้อานวยการ
นางอนุรัาา์ บุญึล

รองผู้อานวยการ
นางสาววราภรณ์ บุญึล

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
นางประภาพัฒน์ ทองาระโทา

รองผู้อานวยการ
นางพิึมัย อาแพงพันธ์

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายแนะแนว
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ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
1. มีผู้บริหาร ครู และบุคลาาร รวมทั้งสิ้น 48 คน จาแนาเป็น
ผู้บริหาร (รวมผู้รับใบอนุญาต)
ครูผู้สอน
บุคลาาร/เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ (อื่นๆ)

4 คน
44 คน
3 คน
8 คน

ข้อมูลพื้นฐานบุคลาาร
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ระดับการศึกษา
(ปี) เอก โท ตรี ต่ากว่า
ตรี
รวมทั้งสิ้น 7 39
2

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

ผู้บริหาร
นางอนุรัาา์ บุญึล
นางประภาพัฒน์ ทองาระโทา
นางสาววราภรณ์ บุญึล
นางพิึมัย อาแพงพันธ์
ครูผู้สอน
นางรัชฎาพร คุณละ
นายทรงึัาดิ์ ทัึมี
นายสมชาย วงึ์โสภา
นางสาวทิพย์ธิดาพร เทึึรีเมือง
นางสาวพรทิพย์ภา นามชมภู
นายอุทิึ อับปะมาตา
นายสมมาตร คาภูแสน
นายไววิทย์ มาละอินทร์
นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์
นายปรีดี จุงไทย
นายธวัชชชัย ภูผานม
นายาิตติพงา์ บุญมั่น
นางสาวสุนิาา โคตรหลง
นางรัตนชนีาร แา้วมุงคุณ
นางสาวสมัตรา าันทะมา

56
48
47
59
46
44
44
29
23
28
32
27
29
65
39
56
24
44
48

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)
สาขาวิชาที่จบ
าารจัดาาร
บัญชี
าารจัดาาร
คณิตึาสตร์
สังคมึกาาา
ฟิสิาส์
าารจัดาาร
าารโรงแรมและาารท่องเที่ยว
าารจัดาารโรงแรมและาารท่องเที่ยว

เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีเครื่องาล
คอมพิวเตอร์ธุราิจ
เทคโนโลยีไฟฟ้า
คุรุึาสตร์บัณฑิต
อิเล็าทรอนิาส์
พลึกาาา
คอมพิวเตอร์ธุราิจ
าารบัญชี
าารจัดาารทั่วไป
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ที่

ชื่อ-สาุล

อายุ
ระดับาารึกาาา
(ปก) เอา โท ตรี ต่าาว่า
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
ค
1
2
ง
1
2
3

ครูผู้สอน
นางสาวชณินัน อุทัยวัฒน์
นายวรวิทย์ สีดา
นายาิตติพงา์ อุ่นวิเึา
นายเหรียญทอง หาระมี
นายปัญญา สุริยะจันทร์
นายสยาม นวนอาสา
นางสาวจิระวรรณ ชนะมิน
นายวัณณุวรรธน์ วิพรหมหา
นางสาวพลอยมณี ฤาชาพูล
นางสาวพะยอม ทอนรินทร์
นายณรงมิตร เคนทวาย
นายไพฑรูย์ แมดคา
นายจัาราฤาณ์ เวียงนนท์
นางฐานิตา าาสินพิลา
นายธนาธิป เปรมาสวัสดิ์
นางสุรีย์ แลนเชย
ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงา์ บุญึล
นายเฉลิมพล แสงาล้า
นายจิตพล หูมดา
นายธีระพงา์ หล้าสี
นางสาววัขราภรณ์ คาพล
นางสาวพรทิพย์ บุญประจวบ
นางสาวสุพัตรา โพธิราช
นายจีระึัาดิ์ าะตะึิลา
นายณฐดลสาล ไชยปราบ
บุคลากร/อัตราจ้าง
จูลิต้า ึรีวิลาึ
นายฮอนเซน อะนามิล็อา
อื่นๆ/เจ้าหน้าที่
นายวรชัย ึรีแา้ว
นายนิติยาาร โคตรพัฒน์
นายชัยญานนท์ พัสดร

57
32
32
51
51
38
24
43
26
62
43
47
48
43
45
41
32
54
28
33
37
62
48
43
56
55
33
26
24
27

สาขาวิชาที่จบ
(ที่ใช้ในาารปฏิบัติงาน)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

สาขาวิชาที่จบ
าารจัดาารทั่วไป
าารจัดาารผลิตาารอุตสาหารรม
เทคโนโลยีอุตสาหารรม
เทคโนโลยีอุตสาหารรม
รัฐประึาสนึาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุราิจ
าารบัญชี
บริหารธุราิจ
าารบัญชี
ภาาาไทย
เครื่องาล
วิึวารรมไฟฟ้า
โทรคมนาคม
เทคโนโลยีาารจัดาารสิ่งแวดล้อม
าารจัดาารทั่วไป
าารบัญชี
วิึวารรมอิเล็าทรอนิาส์
าารจัดาารทั่วไป
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
รัฐประึาสนึาสตร์
คหารรมึาสตร์
าารเงินและาารธนาคาร
คอมพิวเตอร์
รัฐประึาสนึาสตร์

√
√

วิทยาึาสตร์าารึกาาาบัณฑิต
สาขาชีววิทยา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

อิเล็าทรอนิาส์
าารบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุราิจ
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ยอดเงินที่ใช้ในการดาเนินการ
ปีการศึกษา 2563

1. สรุปยอดเงินที่ใช้ในาารดาเนินงาน
1.1 ยอดเงินที่ได้รับสนับสนุนจาารัฐบาล
1.2 ยอดเงินจาาผู้รับใบอนุญาต
1.3 ยอดเงินรายได้ของวิทยาลัย
1.4 ยอดเงินรายได้อื่น

รวมทั้งสิ้น 20,500,000 บาท
15,000,000 บาท
บาท
4,000,000 บาท
1,500,000 บาท
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สรุปงบหน้ารายจ่าย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ประจาปีการศึกษา 2563

ที่
1

2

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
งานตามภาระงานประจา
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าตอบแทน
-ค่าจ้างชั่วคราว
-ค่าเบี้ยประชุม
1.4 ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทาง
-ค่าซ่อมแซม
1.5 ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุฝึาสานัางาน
-ค่าวัสดุาารึกาาา
ค่าวัสดุโครงาารแข่งขันทัาาะ
1.6 ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้าประปา
-ค่าโทรึัพท์
-ค่าน้าไปราณีย์
-ค่าเครือข่ายสัญญาณ
งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์สานัางาน
2.2 ค่าครุภัณฑ์าารึกาาา
2.3 ค่าที่ดินและสิ่งา่อสร้าง

สนับสนุน
จากรัฐ

แหล่งเงินที่ใช้
ผู้รับ
เงินรายได้
ใบอนุญาต
8,324,360
862,130
522,130
145,952
53,360
1,250
185,595
47,050
120,888
167,065
510,877
15,521
4,187
25,802
436,062
1,133,702
18,271,337

ผู้รับผิดชอบ
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

โครงการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
- โครงาารอบรมคุณธรรมจริยธรรมนัาึกาาาใหม่
ปกาารึกาาา 2563
- โครงาาร ต้อนรับน้องใหม่ ปกาารึกาาา2563
- โครงาารวันไหว้ครู ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารแข่งขันาีฬาสีภายใน ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารเลือาตั้งนายาองค์าาร
- โครงาารงานสารบรรณ ปกาารึกาาา 2563
- แนะแนวาารึกาาา ประจาปกาารึกาาา 2564
- โครงาารึูนย์บ่มเพาะผู้ประาอบาารอาชีวึกาาา
ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารติดตามความประพฤตินัาเรียน
นัาึกาาาที่มีปัญหา
- โครงาารขาดวินัยต้องไปวัด ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารตรวจสารเสพติด
- โครงาารรณรงค์าารป้องาันาารตั้งครรภ์ใน
วัยเรียน “รัาให้เป็น หยุดท้องา่อนวัยอันควร
ในสถานึกาาา” ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารปฐมนิเทึนัาึกาาา ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารอบรมคุณธรรม จริยธรรมา่อนฝึา
ประสบาารณ์ ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารออานิเทึนัาึกาาาฝึาประสบาารณ์
ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารสัมมนาหลังฝึาประสบาารณ์
ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารประาวดสิ่งประดิาฐ์และ
งานสร้างสรรค์ ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารึูนย์บริาารวิชาชีพตามหลัาาารของ
ปรัชญาเึราฐาิจพอเพียง สาขาช่างบารุงรัาาา
รถยนต์ ระดับ1 และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ1
- โครงาารฝึางานที่ประเทึญี่ปุ่น
- โครงาารแข่งขันทัาาะวิชาชีพ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงินที่ใช้
สนับสนุน
ผู้รับ
เงิน
จากรัฐ ใบอนุญาต รายได้

ผู้รับผิดชอบ

3

35,000

อวท.

50,000
18,100
80,000
20,000
7,000
200,000

ฝ่ายาิจารรม
ฝ่ายาิจารรม
อวท.
อวท.
ฝ่ายธุราาร
ฝ่ายแนะแนว

80,000

ฝ่ายแนะแนว

30,000

ฝ่ายปาครอง

50,000
27,000

ฝ่ายปาครอง
ฝ่ายปาครอง

20,000

ฝ่ายปาครอง

65,000

ฝ่ายวิชาาาร

40,000

ฝ่ายวิชาาาร

55,000

ฝ่ายวิชาาาร

12,000

ฝ่ายวิชาาาร

25,000

ฝ่ายวิชาาาร

50,000

ฝ่ายวิชาาาร

2,000
200,000
แหล่งเงินที่ใช้

ฝ่ายวิชาาาร
ฝ่ายวิชาาาร
ผู้รับผิดชอบ

Commented [A1]:
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งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
- โครงาารทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงาารเตรียมความพร้อมา่อนสอบ V-NET
ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปารณ์ของแผนา
ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารซ่อมบารุงระแบบไฟฟ้าและระบบความ
ปลอดภัย ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารปรับปรุงระบคมนาคมและระบบ
ระบายน้าวิทยาลัยฯ ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารซ่อมแซมระบบประปาและน้าดื่ม
ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาาร Big Cleaning Day
ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาาร พิธีมอบประาาึนียบัตร
ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารพี่ชวนน้อง
- โครงาารติดตามผู้สาเร็จาารึกาาา
- โครงาารเยียมบ้าน ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารอบรมมาตรฐานาารอาชีวึกาาา 2561
- โครงาารึกาาาดูงานของนัาเรียนนัาึกาาาแผนา
คอมพิวเตอร์ธุราิจ ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารความสัมพันธ์ระหว่างสาขาาับสถาน
ประาอบาารพี่สอนน้อง ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาา
บุคลาารภายนอา ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารทัึนึกาาา ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารอบรมาารทาหน้าาาาแมสจาาผ้า
สู่ชุมชน ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารอบรมจาาวิทยาารภายนอา
ปกาารึกาาา 2563
- ึกาาาดูงาน ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารบริาารวิชาชีพแา่ชุมชน
ประจาปกาารึกาาา 2563
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุน
ผู้รับ
จากรัฐ ใบอนุญาต

เงิน
รายได้

3

60,000

ฝ่ายวิชาาาร

5,000

ฝ่ายวิชาาาร

75,000
50,000
100,000
20,000
10,000

ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคาร
สถานที่
ฝ่ายอาคาร
สถานที่

400,000

ฝ่ายทะเบียน

40,000
15,000
30,000
30,000

49,800

ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายแนะแนว
ฝ่ายแนะแนว
ฝ่ายแผนและพัฒนา
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุราิจ
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุราิจ
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุราิจ
สาขาาารบัญชี

10,000

สาขาาารบัญชี

5,000

สาขาาารบัญชี

8,500

สาขาาารโรงแรม

1,000

สาขาาารโรงแรม

แหล่งเงินที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

20,400
8,000
5,000
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งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
- โครงาารอบรมความรู้พื้นฐานด้านบุคลิาภาพ
จาาวิทยาารภายนอา ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารทัึนะึกาาาดูงาน ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารบริาารชุมชน (Fix it center)
ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารขับขี่ปลอดภัย ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารทัึนึกาาา
- โครงาารอบรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โดยวิทยาารภายนอา
- โครงาารทัึนึกาาาแหล่งเรียนรู้นอาสถานที่
ปกาารึกาาา2563
- โรงาารทาเครื่องบินบังคับวิทยุอย่างมืออาชีพ
จาาวิทยาารภายนอา ปกาารึกาาา 2563
- SD.TECHNO AWARD (ไมค์ปลดล๊อค) .
ปกาารึกาาา 2563
- าิจารรมครูที่ปรกาาาพบนัาึกาาา
ประจาปกาารึกาาา 2563
- โครงาารพัฒนาึูนย์วิทยบริาาร
ปกาารึกาาา 2563
4 โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- โครงาารเตรียมความพร้อมา่อนาารเรียน
ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารแห่เทียนเข้าพรราา ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารวันแม่แห่งชาติ ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารปฐมนิเทึ อวท.
- โครงาารพัฒนาบุคลาาร ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทึ
ประจาปกาารึกาาา 2563
- ึูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามหลัาปรัชญา
เึราฐาิจพอเพียง ปกาารึกาาา 2563
- โครงาารบริาารวิชาชีพซ่อมและติดตั้งไฟฟ้า
ให้ชุมชน
- โครงาารประชุมผู้ปาครอง ปกาารึกาาา 2563
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุน
ผู้รับ
จากรัฐ ใบอนุญาต

เงิน
รายได้

3

5,000

สาขาาารโรงแรม

30,000

สาขาช่างยนต์

10,000

สาขาช่างยนต์

12,000
72,500

สาขาช่างยนต์
สาขาไฟฟ้า

5,000

สาขาไฟฟ้า

11,500
5,000
5,100

สาขา
อิเล็าทรอนิาส์
สาขา
อิเล็าทรอนิาส์
สาขา
อิเล็าทรอนิาส์

7,500

ฝ่ายปาครอง

200,000

ฝ่ายวิชาาาร

200,000

ฝ่ายวิชาาาร

10,000
13,000
3,000
250,000

ฝ่ายาิจารรม
ฝ่ายาิจารรม
อวท.
ฝ่ายธุราาร
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทึ
สาขา
อิเล็าทรอนิาส์

200,000
6,000
17,500

สาขาไฟฟ้า

40,000
แหล่งเงินที่ใช้

ฝ่ายปาครอง
ผู้รับผิดชอบ
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งบรายจ่าย/รายการ
สนับสนุน
ผู้รับ
จากรัฐ ใบอนุญาต
4

โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- โครงาารวันคริสต์มาส
- โครงาารวันสุนทรภู่
- โครงาาราิจารรม ภาาาอังาฤา
- โครงาาร ภาาาอังาฤาสู่อาเซียน
- โครงาารป้องาันาารแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

5,000
5,000
5,000
5,000
60,000

เงิน
รายได้
แผนาภาาาอังาฤา

แผนาภาาาไทย
แผนาภาาาอังาฤา
แผนาภาาาอังาฤา

อวท.

21

รายละเอียดโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2563

22

ภาคผนวก

23

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2563
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน สังาัดอาชีวึกาาาจังหวัดสาลนคร สานัางานคณะารรมาาราาร
อาชีวึกาาา ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปกาารึกาาา 2563 ของสถานึกาาา เพื่อใช้เป็นแนวทางในาาร
ปฏิบัติงานประปกาารึกาาา 2563 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน โดยได้วิเคราะห์จาาารอบโยบายของ
แผนพัฒ นาาารจั ด าารึก า าาของสถานึก า าา 2561-2564 ซก่ง เป็ นข้อ ตาลงร่ ว มาั นของสถานึก า าาาั บ
ผู้ป าครอง ชุมชน และคณะารรมาารบริ ห ารสถานึก า าา ในาารที่ จ ะร่ วมพั ฒ นาาารจั ด าารึก า าาของ
สถานึกาาา จก่งได้เสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปกาารึกาาา 2563 ต่อคณะารรมาารสถานึกาาา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
โดยมติที่ประชุมของคณะารรมาารสถานึกาาาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
พ. ึ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติงานประจาปกาารึกาาา 2563 ด้วยมติเป็นเอาฉันท์ โดย
ให้นาไปใช้เป็นแนวทางในาารปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องาารของผู้เรียน ผู้ปาครอง และชุมชน ตลอดจน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมาารดาเนินงานจัดาารึกาาาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานาาร
จัดาารอาชีวึกาาา

ลงชื่อ.......................................................
(นางอนุรัาา์ บุญึล)
ประธานคณะารรมาารสถานึกาาา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
ที่ ทส.
/2563
เรื่องแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2563
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน มีความประสงค์ที่จะจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปกาารึกาาา
2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในาารปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้าารจัดทาแผนปฏิบัติงานประจ าปก
าารึกาาา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
จกงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในาารดาเนินงาน ดังนี้
1. นางอนุรัาา์
บุญึล
ประธานารรมาาร
2. นางพิสมัย
อาแพงพันธ์
รองประธานารรมาาร
3. นางประภาพัฒน์ ทองาระโทา
รองประธานารรมาาร
4. นางสาววราภรณ์ บุญึล
รองประธานารรมาาร
5. นางสาวสมัตรา
าันทะมา
ารรมาาร
6. นายจีระึัาดิ์
าะตะึิลา
ารรมาาร
7. นายเหรียญทอง
หาระมี
ารรมาาร
8. นายธวัชชัย
ภูผานม
ารรมาาร
9. นายณรงมิตร
เคนทวาย
ารรมาาร
10. นายธนาธิป
เปรมาสวัสดิ์
ารรมาาร
11. นายเฉลิมพล
แสงาล้า
ารรมาาร
12. นายจัาราฤาณ์ เวียงนนท์
ารรมาารและเลขานุาาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมาายน พ.ึ. 2563

(นางอนุรัาา์ บุญึล)
ผู้อานวยาารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน

