
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  นี้  วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก  ให้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมและโครงการท่ีงานและแผนกวิชาต่างๆ ได้
วางแผนไว้ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข  การ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป   

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 นี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป   และ
ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้ให้ข้อมูลและความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่ง  มา ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
 
 
            วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก 
             30   กันยำยน   2563 
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ประวัต ิความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลยั 
 

ท่ี ต้ัง  
 เลขท่ี 116  หมู่  1  ถนนรังสิต–นครนายก  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  มีเนื้อท่ีพื้นท่ี
ท้ังส้ินประมาณ   34  ไร่    
 

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2479  บริเวณวัดส้มป่อย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  ในนามโรงเรียนประถมอาชีพ  ต่อมาย้ายมาต้ังอยู่บนท่ีดินธรณีสงฆ์ วัดป่าเรไร มีเนื้อท่ีประมาณ 11 ไร่ 
เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนช่างไม้นครนายก  และโรงเรียนการช่างนครนายกตามล าดับ  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและ
ยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2524   ปัจจุบันเช่าท่ีธรณีสงฆ์วัดวังกระโจมเพิ่มอีก  20 ไร่ 57  ตารางวา  และวัด
ป่าร้าง  3  ไร่  2  งาน  57  ตารางวา โดยรวมมีพื้นท่ีท้ังส้ินประมาณ  34 ไร่ 

 
 
 
 
 

 
ประวัติการจัดต้ัง  
 ในปี พ.ศ.2479  โดยความด าริ  และการสนับสนุนของ “ท่านพระครู
สุขุมสมาจารย์” เจ้าอาวาสวัดส้มป่อย ร่วมกับท่านเจ้าเมือง  “หลวงบรรณา
สารประสิทธิ์”   และธรรมการเมือง “ขุนสรรเทพพิหาร”  ได้จัดต้ังโรงเรียน
ประถมอาชีพขึ้นที่จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี  1 มิถุนายน  2479  ในบริเวณ
วัดส้มป่อย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  โดยมีครูใหญ่อุทัย  จุมาบัติ  เป็น

ผู้บริหารงาน  รับนักเรียนท่ีจบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  เข้าเรียนหลักสูตร 3  ปี ในแผนกวิชา  งานช่าง
ไม้  ช่างกลึง  ช่างปูน  ช่างแกะสลัก  ฯลฯ 
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 ปี  พ.ศ.  2480  กระทรวงธรรมการได้ให้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน จ านวน  1  หลัง 

ปี  พ.ศ.  2481 เปล่ียนผู้บริหารใหม่  เป็นนายสุรินทร์  จินดารักษ์  มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ 

 ปี  พ.ศ.  2482  นายทองดี (ไม่ทราบนามสกุล)  ด ารงต าแหน่งแทนครูใหญ่แต่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต  นาย
ณรงค์ ชูกระจ่าง  มาด ารงต าแหน่งแทน  ในปีนี้ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  เพิ่มขึ้นอีก  1  หลัง 

 ปี  พ.ศ.  2483  ย้ายสถานท่ีต้ังโรงเรียนใหม่เนื่องจากบริเวณเดิมคับแคบ  มาจัดต้ังท่ีวัดป่าเรไร ซึ่งเป็นท่ีธรณี
สงฆ์  และได้จัดซื้อท่ีดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มข้ึน  รวมเป็นเนื้อท่ีท้ังหมด  11  ไร่เศษ  แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก 
เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี  พ.ศ. 2485   

 ปี พ.ศ. 2490  จึงย้ายมาท าการสอนท่ีต้ังโรงเรียนใหม่ได้สมบูรณ์  การก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ มีอาคาร
เรียน  1  หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง  บ้านพักภารโรง  2  หลัง  เปิดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนจบประถมศึกษาปีท่ี  4  หลักสูตรการเรียน 3 ป ี

  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง รับนักเรียนจบมธัยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรการเรียน   3 ป ี

 ปี พ.ศ.  2493  นายบุญเล่ือน  ดีสมจิตต์  มาด ารงต าแหน่งแทน  นายณรงค์  ชูกระจ่าง  ซึ่งขอย้ายเข้ากรม
อาชีวศึกษา  พร้อมนี้ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนช่างไม้ จังหวัดนครนายก ”  

 ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้ส่ังยุบระดับการศึกษามัธยมตอนต้น  
คงเปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนกลางรับนักเรียน จบ ม.3  เข้า
เรียน  พร้อมกับเปิดสอนระดับช้ันอาชีวศึกษาช้ันสูง  รับนักเรียน จบ 
ม.6  เข้าเรียน 

 ปี พ.ศ.  2499  ได้ยุบระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง  เหลือ
เพียงระดับอาชีวศึกษาช้ันสูงระดับเดียว เปล่ียนช่ือโรงเรียนมาเป็น  
“โรงเรียนการช่างนครนายก” 

 ปี  พ.ศ.  2514  ได้งบประมาณสร้างตึกเรียน 1 หลัง  และก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์  1 หลัง 

 ปี  พ.ศ.  2515  เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์  และดีเซล เป็นปีแรก  ในปีการศึกษา 2515 

 ปี  พ.ศ.  2517  นายณรงค์  อารียมิตร  มาด ารงต าแหน่ง  
อาจารย์ใหญ่ 

 ปี  พ.ศ.  2520  นายทองสุก  จันทร์สวย  มาด ารง
ต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ 
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 ปี  พ.ศ.  2521  เปิดสอนแผนกวิชาช่างเช่ือมและโลหะแผ่น   ในปีการศึกษา 2521 

 ปี  พ.ศ.  2522  เปล่ียนช่ือมาเป็น  “โรงเรียนเทคนิคนครนายก”  ต้ังแต่  1  มกราคม  2522  และเปิดสอน
หลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ในปีการศึกษา 2522 

ปี  พ.ศ.  2523  เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.  แผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม  ในปีการศึกษา 2523 
(ปัจจุบันคือแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ) 

 ปี  พ.ศ.  2524  นายสมเกียรติ  พึ่งอาตม์  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย 
เปล่ียนช่ือมาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ” 

 ปี  พ.ศ.  2525  นายจันที  ศรศิลป์  มาด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการ 

 ปี  พ.ศ.  2526  เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.  แผนกวิชาพณิชย
การ  ในปีการศึกษา 2526 

 ปี  พ.ศ.  2527 นายอรุณ  ก้อนมณี  มาด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการ เปิดสอนหลักสูตร ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  
คณะวิชาช่างยนต์  ในปีการศึกษา 2527 

 ปี  พ.ศ.  2532  นายวิเชียร  บุญเลิศ  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ  เปิดสอนหลักสูตร ปวส.  สาขาวิชา
วิชาการขายและการตลาด   คณะวิชาบริหารธุรกิจ  ในปกีารศึกษา 2532  

 ปี  พ.ศ.  2533   เปิดสอนหลักสูตร ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิชาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2533 

 ปี  พ.ศ. 2534   เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เปิดสอนหลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าและ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ในปีการศึกษา 2534  และ ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น 

 ปี  พ.ศ.  2537   นายสมศักด์ิ  สุหร่ายคิมหันต์  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 

 ปี  พ.ศ.  2538   เปิ ดสอนระบบทวิ ภ าคี  ห ลัก สูตร ปวช .    
สาขาวิชาช่างยนต์  และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ในปีการศึกษา 2538 

 ปี  พ.ศ.  2539   เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
คณะวิชาช่างกลโลหะ  และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะวิชา
บริหารธุรกิจ  ในปีการศึกษา 2539 

 ปี  พ.ศ.  2540   นายเกรียงศักด์ิ  เจริญวุฒิ  มาด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการ    เปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการผลิต  ระดับ ปวส.  คณะวิชาช่างกลโลหะ  และ  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
คณะวิชาการก่อสร้าง  ในปีการศึกษา 2540    ได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
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 ปี  พ.ศ.  2542  เปิดสอนระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.  แผนกวิชา  พณิชยการ  ในปีการศึกษา 2542 

 ปี  พ.ศ.  2545  นายพิสิษฐ์  เนาวรังษี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ปี  พ.ศ.  2546  นายไอยสูรย์   ยินดีภพ  มาด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการ   เปิดสอนหลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว   สาขางานการโรงแรมและบริการ  และสาขางานการจัดการ
ธุรกิจท่องเท่ียว ในปีการศึกษา 2547 และผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 1  

 ปี  พ.ศ.  2547  นายเกรียงศักด์ิ   เจริญวุฒิ  มาด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการ 

 ปี พ.ศ.  2548  เปิดสอนหลักสูตร  ปวส.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยี   สารสนเทศ  
ในปีการศึกษา 2548 

 ปี พ.ศ.  2550  นายนนทพงศ์   ยอดทอง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.  
สาขาวิชาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  สาขางานการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และ เปิดสอนหลักสูตร   ปวส. 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  สาขางานการจัดการท่ัวไป ในปีการศึกษา 2550 และ ผ่านการประเมินภายนอกรอบสอง 

 ปี พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.  สาขาวิชาศิลปกรรม   สาขางานศิลปกรรมและการออกแบบ   และ
เปิดสอนหลักสูตร   ปวส.  สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์   สาขางานการจัดการโลจิสติกส์    และเปิดสาขาวิชาธุรกิจ
สถานพยาบาล  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล  ในปีการศึกษา 2551 

 ปี พ.ศ. 2552  ได้เป็นสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง และ เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

 ปี พ.ศ.  2553  นายศิริ  จันบ ารุง   มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   

 ปี พ.ศ.  2554  เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ในปีการศึกษา 2554 

 ปี พ.ศ.  2555  เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค   สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิคอาร์ต ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 
3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ด้านการอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 ปี พ.ศ. 2556 ได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2555 และได้ผ่านการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว 

 ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ปี พ.ศ. 2558 นายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก (คน
ปัจจุบัน) มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

ปี พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ในภาคเรียนท่ี 2/2559 
ปี พ.ศ. 2560 นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มกีารเปิด

สอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนท่ี 1/2560 
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ดอกไม้ประจ าสถานศึกษา  
 

     

ดอกอินทนิล 

 

 

 

 

 

Lagerstroemia macrocarpa Wall.  

               1.    ชื่อไทย อินทนิล,  จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง  
               2.   ชื่อสามัญ Queen's flower, Queen's crape myrtle  
               3.   ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall.  
               4.   ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE  
               5.   สีดอก  ดอกสีม่วง  ม่วงชมพู   
      6.   ลักษณะดอกเป็นช่อตรง  ดอกออกตามปลายก่ิงหรือตามข้อก่ิง  
      7.   ออกดอก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ-์มิถุนายน  
 

พุทธภาษติประจ าวิทยาลัย 
ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสส ุ

มนุษย์ผู้ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมประเสริฐสุดกว่ามนุษย์ทั้งปวง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonnayok Technical Collage    
ที่ต้ังสถานศึกษา  116 หมู่ 1 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์  26000 
โทรศัพท์  037-313532         โทรสาร 037-311025 
เว็บไซต์   www.nayoktech.ac.th 
เนื้อที่ของสถานศึกษา ประมาณ 34 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา 
มีอาคารเรียนรวมทั้งสิ้น  20 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 112 ห้อง ได้แก่ 
             ปีงปม.ที่สร้าง อายุการใช้งาน 

1.  อาคารเรียนและธุรการ   จ านวน 1  หลัง 18  ห้อง  2531  31   ปี 
2.  อาคารห้องสมุด/ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1  หลัง  4   ห้อง 2515 47  ปี 
3.  อาคารคณะวิชาพื้นฐาน   จ านวน 1  หลัง  8   ห้อง 2522 40  ปี 
4.  อาคารวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1  หลัง 20  ห้อง 2529 33  ปี 
5.  อาคารคณะบริหารธุรกิจ   จ านวน 1  หลัง 11  ห้อง 2538 24  ปี 
6.  อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์   จ านวน 1  หลัง  6   ห้อง 2540 22  ปี 
7.  อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง1   จ านวน 1  หลัง  2   ห้อง 2520 42  ปี 
8.  อาคารส านักงานช้ันเดียว(กิจกรรม)  จ านวน 1  หลัง  4   ห้อง 2526 36  ปี 
9.  อาคารโรงฝึกงานคณะวิชาช่างกล  จ านวน 1  หลัง 20  ห้อง 2535 27  ปี 
10.อาคารฝึกงานช่างเช่ือม   จ านวน 1  หลัง  3   ห้อง 2551 11  ปี 
11.อาคารแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเท่ียว จ านวน 1  หลัง  2   ห้อง 2549 13  ปี 
12.อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง2   จ านวน 1  หลัง  2   ห้อง 2520 42  ปี 
13.อาคารคลินิกเทคโนโลยี   จ านวน 1  หลัง  5   ห้อง 2514 48  ปี 
14.อาคารเอนกประสงค์    จ านวน 1  หลัง   2557   5  ปี 
15.โรงอาหาร     จ านวน 1  หลัง   2527  35  ปี 
16.อาคารพัสดุ     จ านวน 1  หลัง  3   ห้อง 2521  41  ปี 
17.ลานเอนกประสงค์    จ านวน 1  หลัง   2555   7  ปี 

18.อาคารสหการ               จ านวน 1  หลัง  4   ห้อง 2555   7  ปี 

19.อาคารวิทยบริการ    จ านวน 1  หลัง   8   ห้อง 2559      3  ปี 
20.อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์สาขาวิชา จ านวน 1  หลัง   2559   3  ปี 
    อิเล็กทรอนิกส์  



 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

15 สนามฟุตบอล 

16 ลานจอดรถ 

17 โรงอาหาร 
18 สนามบาสเกตบอล 
19 บ้านพักครู,แฟลต 

20 สหการร้านค้า 
21 ป้อมยาม 

22            ซุ้มพักผ่อน 
23                 ธงชาติ 
24                หอพระ 

25               พระวิษณุกรรม 

26               ศาลพระภูมิ ศาลตายาย 

27 สระน้้า            

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 

1 อาคาร1อาคารอ้านวยการ 

2 อาคาร 2 ห้องสมุด  
แผนกวิชาสารสนเทศ 

3 อาคาร3 แผนกวิชาสามัญ 

4 อาคาร4 แผนกวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

5 อาคาร5พาณิชยการ 

6 อาคาร 6 เทคนิคพื้น เครื่องมือกล 

7 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
8 แผนกวิชาการโรงแรมฯ 

9 แผนกวิชาศิลปกรรมฯ 

10 แผนกวิชาโลหะการ 

11 แผนกวิชาเครื่องกล 
12 คลินิกเทคโนโลยี 
13 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
14 อาคารอเนกประสงค์ 

ห้อง

น ้ำ 

1 

2 

3 

 

4 
5 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

16 

17 

21 

19 

18 

19 

19 

19 

20 

7 

 

 

 

 

พื้นที่เอกชน 

305 เข้าตัวเมืองนครนายก ไปรังสิต(สายคลอง) 

19 

19 

27 

305 



การด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคนครนายกในปัจจุบัน 

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาชีพท่ีเปิดสอน   
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   และปริญญาตรี ประเภทวิชาท่ีเปิดท าการสอน  ประกอบด้วยช่าง
อุตสาหกรรม , พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ , อุตสาหกรรมท่องเท่ียว   เทคโนโลยีสารสนเทศ   และ ศิลปกรรม  
ประกอบด้วยสาขาวิชา และ สาขางาน ดังนี้  
 

แผนกวิชา หลักสูตร สาขาวิชา สาขางาน 

1.  ช่างยนต์ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

2.  ช่างกลโรงงาน ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - 
3.  ช่างเชื่อมโลหะ ปวช. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 

ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร้างโลหะ 

4.  ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - 
5.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ 
- 

6.  ช่างก่อสร้าง ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 
ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง  

7.  การบัญช ี ปวช. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี - 
8.  การตลาด ปวช. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 

ปวส. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
9.  การเลขานุการ ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 

ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกวิชา หลักสูตร สาขาวิชา สาขางาน 

10.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

11.  การโรงแรม ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 

ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 

12.  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.  การจัดการโลจิสติกส์ ปวส. สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

สาขางานการจัดการคลังสินค้า 

14.  ศิลปกรรม ปวช. สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานการออกแบบ 
ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์   สาขางานวิจิตรศิลป ์   

15.  การจัดการส านักงาน ปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ส านักงาน 

- 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ส านักงาน 

- 



 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์
 

ปรัชญาของวทิยาลยั 
 วินัยเด่น   เน้นคุณธรรม น ำวิชำกำร  ช ำนำญงำนฝีมือ 
วิสัยทัศน์ 
 วิทยำลัยเทคนิคนครนำยกมุ่งมั่นในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ได้มำตรฐำนด้ำนอำชีวศึกษำ เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมำภิบำลภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร ชุมชน และตลำดแรงงำน 

2. พัฒนำงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนำทักษะของผู้เรียน  
3. จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพอย่ำงหลำกหลำยให้แก่ประชำชนทุกช่วงวัย 
4. พัฒนำบุคลำกรและผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
 1.  สนองนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรงศึกษำธิกำร   และให้ควำม

ร่วมมือกับจังหวัด  เพื่อน ำสู่ภำคปฏิบัติของสถำนศึกษำ 

 2.  น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  มำเป็นพื้นฐำนในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 3.  พัฒนำสถำนศึกษำในทุกภำคส่วนให้มีคุณภำพเพียงพอและได้มำตรฐำน  ตำมกฎหมำย 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 ( แก้ไขเพิ่มเติม  2545 )  และพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ  

พ.ศ. 2551 

 4.  จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพท่ีหลำกหลำย  เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชน กำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต  พัฒนำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  และเครือข่ำยสำรสนเทศ   เพื่อเพิ่มโอกำสและกระจำย

กำรศึกษำให้กับชุมชนท้ังในเมือง  และชนบท   

 5.  พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ  พ.ศ. 2552   เพื่อ

รองรับกำรเปิดในระดับปริญญำตรี  และมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ฝ่ำย และแผนกวิชำในกำรบริหำรงำน 

 6.  พัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในลงสู่แผนกวิชำ  งำน  และฝ่ำย 



 

 7.  ส่งเสริมกำรประดิษฐ์คิดค้น  นวัตกรรมบนพื้นฐำนของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม  โดย

ร่วมมือกับชุมชน  สถำนประกอบกำรในกำรวำงระบบกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ  กำรควบคุมคุณภำพ  

มำตรฐำน  กำรสนับสนุน  และกำรระดมทรัพยำกร 

ปณิธาน :  มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนเพื่อชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ์ :   ทักษะเย่ียม 

เอกลักษณ์ :   ผู้เรียนมีทักษะฝีมือทำงวิชำชีพเป็นเลิศ 

 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมำณ 
  1. มีนักศึกษำระดับปวช. และปวส. ไม่น้อยกว่ำ  2 ,700  คน  ท่ีศึกษำอยู่ในระบบ  
นอกระบบ  และทวิภำคี 
  2.  เปิดสอนในหลักสูตรหลำกหลำย เช่น  ระยะส้ัน  108  อำชีพ มีผู้เรียนผ่ำนหลักสูตรต่ำง ๆ 
ไม่น้อยกว่ำ  4,000  คน 
  3.  ท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
อำชีวศึกษำเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำ  5 แห่ง 
  4.  นักเรียน นักศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ  90 % 
  5.  นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรครู มีกำรท ำวิจัยสร้ำงนวัตกรรมส่ือกำรเรียนกำรสอน  
ส่ิงประดิษฐ์  ไม่น้อยกว่ำ  20  เรื่อง 
 
 เชิงคุณภำพ 
  1.  นักเรียน  นักศึกษำ ของวิทยำลัยเทคนิคนครนำยก  มีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพ  สำมำรถด ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
  2.  พัฒนำกำรเรียนรู้โดยมุ่งสมรรถนะ  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ  
สำมำรถประกอบอำชีพได้จริง  และเป็นผู้มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  3.  บุคลำกรครูของวิทยำลัยเทคนิคนครนำยก  เป็นครูยุคใหม่  มีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  แสวงหำควำมรู้  ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  4.  วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท่ีมีบรรยำกำศร่มรื่น  สะอำด  มี
ควำมเป็นระเบียบ  บุคลำกรของวิทยำลัยสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท้ังภำครัฐและเอกชน 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
นายภูชนะ  อุดมเวช 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสมศักดิ์  สมบูรณ์ 

งานความร่วมมือ 
นายนภพล  รัตนสุนทร 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรม และสิ่งประดิษฐ ์
นายศักดิ์วิชติ  มั่นคง 

งานประกันคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 
นายอาคม  นาคน้อย 

 
 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 

และประกอบธุรกิจ 
นางสาวพรณรัตน์  นริทธ์ินิธิยศ 

 
 

งานครูที่ปรึกษา 
นายสรพงศ์  เปลื้องหน่าย 

งานกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษา 
นายธงชัย  ศรีสุข 

งานปกครอง 
ว่าที่ร.ต. สุนทร  ค าทุม 

งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

นางจิรวัฒนา  แสนขาว 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายสุขุม  เขตรเขื่อน 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชุมชน 
นายสมเดช  เจริญสุข 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายวันชัย  วิชิตพรชัย 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายชุมพร  แก้วพวง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางอุทัยรัตน์  สุริยะ 

 

แผนกวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 
นางชนัดดา  สุวรรณกลาง 

แผนกวิชาการก่อสร้าง 
นายเรวัตต์  หน่ายมี 

แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 
นางพนิตนาฎ  สุภาไชยกิจ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวราตร ี เพียสีนุย 

แผนกวิชาการตลาด 
นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางสุภาภรณ์  ระงับทุกข ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายไมตรี  ไชยชมพู 

 งานสื่อการเรียนการสอน 
นายเด็ดดวง  ไชยทองศร ี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นายยุทธกร  อินทร์โท่โล ่

 แผนกวิชาเคร่ืองกล 
นายวสันต์  กาหล่ า 

แผนกวิชาเคร่ือมืองกล 
นายทิชาพงษ์  พวงรัตน์ 

แผนกวิชาโลหะการ 
นายประทีป  ระงับทุกข์ 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ว่าท่ีรต.โสธร  จันทร์ประมูล 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายไพโรจน์  สุขนิคม 

แผนกวิชาพณิชยการ 
นางสาวสุกัญญา  ไพรด า 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
นางพัชรา  ศรีค า 

แผนกวิชาศิลปกรรม 
นายจักกฤษณ์  ชาตัน 

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
ว่าท่ีร.ต.หัสดี  ศรีหาพล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวเรียม  บุญโฉม 

 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางดวงพร  ราษฎร์เจริญ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายธิติ  แท่นยัง้ 

แผนกวิชาช่งตัดผม 
นายคธาวุธ  สว่างพิศาลกิจ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
พ.อ.อ. ชัยมงคล  จ ารูญ 

0 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นายสมพงษ์  แซ่บ่าง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวสุกัญญา  ไพรด า 

งานบุคลากร 
นางสาวปาลีรัตน์  แดงด ี

งานการเงิน 
นางมยุรี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

งานการบัญชี 
นางนงลักษณ์  พวงรัตน ์

งานพัสดุ 
นางสาววัฒนา  พลวิชัย 

 
งานอาคารสถานที ่

นายเหมือน  พร้อมสินทรัพย์ 

 
งานทะเบียน 

นางสาววิภารัตน ์ คูณวตัร 

 
งานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวธนภร  เหมือนใจ 

 

ฝ่ายวิชาการ 

นางพชัรา  ศรีค า 

ผู้อ านวยการ 
นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์ 



รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลยัเทคนิคนครนายก 

 

1.  นายสุธี   เข็มทอง ประธานกรรมการ 
2.  นายประทีป  ระงับทุกข์ กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
3.  นายณัฐพัชร์  เวชพานิชย์ด ารง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4.  นายพีระพล  อั้งเจริญ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5.  นายพงศ์คณิสร์  สว่างอารมณ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  นายประสาร  ทารีมุกข์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  พระวินัยธรทวี  อาชญฺโญ (ทวี เมฆมัว) กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรอืผู้แทน
 องค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
8.  นายสนิท  รอมาลี กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรอืผู้แทน
 องค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
9.  นายพิชัย  กีรติผจญ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10.นางมาลี  เจริญ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11.นายสมศักดิ์  เพาะบุญ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12.นางกรรณาภรณ์  ศาตมานนท์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
13.นางจุฑามาศ  หงส์ทอง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
14.นายวิรัตน์  อิงตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.นายอุดม  พัชรพนาวีร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.นางสาวอัญชลี  ชัยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.นายประเสริฐ  พงศ์สิริวรวัฒน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18.นายวิเชียร  พุ่มบุญฑริก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19.นายวิวรรธน์  วิไลลักณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 



รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 

1. นายอุทัย จุมาบัติ ครูใหญ่ พ.ศ. 2479 - 2481 

2. นายสุรินทร์ จินดารักษ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2481 - 2482 

3. นายทองดี (ไม่ทราบนามสกุล) ครูใหญ่ พ.ศ. 2482 - 2482 

4. นายณรงค์ ชูกระจ่าง ครูใหญ่ พ.ศ. 2482 - 2493 

5. นายบุญเล่ือน ดีสมจิตต์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2493 - 2517 

6. นายณรงค์ อารียมิตร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517 - 2520 

7. นายทองสุก จันทร์สวย อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2520 - 2524 

8. นายสมเกียรติ พึ่งอาตม์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2524 - 2525 

9. นายจันที ศรศิลป์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2525 - 2527 

10. นายอรุณ ก้อนมณี ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2527 - 2532 

11. นายวิเชียร บุญเลิศ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2532 - 2537 

12. นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2537 - 2540 

13. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒ ิ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2540 - 2545 

14. นายพิสิษฐ์ เนาวรังษ ี ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2545 - 2546 

15. นายไอยสูรย์ ยินดีภพ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2546 - 2547 

16. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒ ิ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2547 - 2549 

17. นายนนทพงศ์      ยอดทอง ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2550 - 2553 

18. นายศิริ              จันบ ารุง ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2553 - 2558 

19. นายสมประสงค์    สิงห์สุวรรณ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2558 - 2560 

20. นายวิวรรธน์          วิไลลักษณ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 



รายนามผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา   
วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 

 

ล าดับที่ ช่ือ -   สกุล ต าแหน่ง 

1. นายวิวรรธน ์ วิไลลักษณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

2. พ.อ.อ. ชัยมงคล จ ารูญ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3. นายสมพงษ์   แซ่บ่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4. นายภูชนะ อุดมเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

5. นางพัชรา ศรีค า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

6. นางสาวสุกัญญา ไพรด า หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

7. นางสาวปาลีรัตน์ แดงดี หัวหน้างานบุคลากร 

8. นางมยุร ี เสนียวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้างานการเงิน 

9. นางนงลักษณ์ พวงรัตน ์ หัวหน้างานการบัญชี 

10. นางสาววัฒนา พลวิชัย หัวหน้างานพัสดุ 

11. นางสาววิภารัตน์ คูณวัตร หัวหน้างานทะเบียน 

12. นางสาวธนภร เหมือนใจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

13. นายเหมือน พร้อมสินทรัพย ์ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

14. นางสาวรพีพรรณ เป้งกระโทก หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

15. นายสมศักด์ิ สมบูรณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

16. นายสุชาติ เฮ็งฉุน หัวหน้างานความร่วมมือ 

17. นายศักด์ิวิชิต มั่นคง หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

18. นายอาคม นาคน้อย หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

19. นางสาวพรณรัตน์ นริทธิ์นิธิยศ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

20. นายธงชัย ศรีสุข หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

21. นายสรพงศ์ เปล้ืองหน่าย หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

22. ว่าท่ีร.ต.สุนทร ค าทุม หัวหน้างานปกครอง 

23. นางจิรวัฒนา แสนขาว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

24. ว่าท่ีร.ต.สุขุม เขตร์เข่ือน หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 



ล าดับที่ ช่ือ -   สกุล ต าแหน่ง 

25. นายสมเดช เจริญสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

26. นายไมตร ี ไชยชมพู หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

27. นายชุมพร แก้วพวง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

28. นางอุทัยรัตน ์ สุริยะ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

29. นายยุทธกร อินทร์โท่โล่ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

30. นายเด็ดดวง ไชยทองศรี หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 

31. นายวสันต์ กาหล่ า หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 

32. นายทิชาพงษ์ พวงรัตน ์ หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกลและซ่อมบ ารุง 

33. นายประทีป ระงับทุกข์ หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 

34. ว่าท่ีร.ต.โสธร จันทร์ประมูล หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

35. นายไพโรจน์  สุขนิคม หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

36. นายเรวัตต์ หน่ายมี หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้าง 

37. นางดวงพร ราษฎร์เจริญ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

38. นางสาวนลินรัตน ์ จันทร์น้อย หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

39. นางพนิตนาฏ สุภาไชยกิจ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่ัวไป 

40. นางสาวราตรี เพียสีนุย หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

41. นางสาวธนพร เหมือนใจ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

42. นางสาวสุกัญญา ไพรด า หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ 

43. นางสุภาภรณ์ ระงับทุกข์ หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 

44. นายธิติ แท่นยั้ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

45. นางสาวยุวดี บุตรวงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

46. นายจักรกฤษณ์ ชาตัน หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม 

47. ว่าร.ต.หัสดี ศรีหาพล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

48. นางสาวเรียม บุญโฉม หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

49. นายคธาวุธ สว่างพิศาลกิจ หัวหน้าแผนกวิชาช่างตัดผม 

 



บริหารท่ัวไป ต่่ากว่า

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ป.ตรี

1.  ผู้บริหาร

  ผู้อ่านวยการ 1 1 1 1

  รองผู้อ่านวยการ 3 1 4 1    1 1 4

4 1 5 1 2 1 5

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  สาขาวิชาเคร่ืองกล 13 13 4 1 2 1 2 3 7 6

  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 8 2 10 4 1 2 2 1 8 2

  สาขาวิชาโลหะการ 6 1 7 2 1 2 1 1 5 2

  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 10 2 12 1 2 8 1 4 8

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 8 3 11 1 1 1 5 1 2 4 7

  สาขาวิชาการก่อสร้าง 4 4 1 1 2 2 2

  สาขาวิชาการบัญชี 2 3 5 1 1 1 1 1 3 2

  สาขาวิชาการตลาด 3 3 1 1 1 1 2

  สาขาวิชาการเลขานุการ 2 2 1 1 2

   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 1 1 1 1

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 2 1 1 1 1

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 1 5 1 5

  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 4 4 1 1 2 1 3

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 4 1 1 1 1 4

  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 3 3 1 1 1 2 1

  แผนกวิชาพณิชยการ 2 2 2 1 1

  แผนกวิชาศิลปกรรม 2 1 3 1 1 1 3

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 4 12 16 3 1 1 1 1 3 1 1 4 10 6

1 1 1

  บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) 2 2 2

61 50 111 15 10 3 3 10 4 2 9 22 14 8 8 1 61 49

  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 1 1

  ลูกจ้างประจ า 5 2 7

  ลูกจ้างช่ัวคราว 9 35 44

14 38 52

79 89 168 15 10 3 3 10 4 2 9 23 14 10 9 1 61 54

จ่านวนบุคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

1.  ผู้บริหาร                              จ่านวน.........5.............คน

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา       จ่านวน......111.......คน (แผนกวิชาไฟฟ้ามีลูกจ้างประจ่าท่าหน้าท่ีสอน 1 คน)

3.  บุคลากรสายสนับสนุนการสอน     จ่านวน.........52........คน

รวมบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ท้ังส้ิน.......168..........คน

รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.  รวมบุคลากรสายสนับสนุนการสอน

รวมบุคลากรสายสนับสนุนการสอน

รวมท้ังหมด

คศ.3 คศ.4

  แผนกวิชาช่างตัดผม

โท เอก

รวมผู้บริหาร

หญิง รวม
ครู ครูผู้ช่วย คศ. 1 คศ. 2

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

                                                                          วิทยาลัยเทคนิคนครนายก                 ข้อมูล ณ วันท่ี 1  ตุลาคม  2562

ต่าแหน่ง

จ่านวน
ครูจ้างสอน

พนักงานราชการ ข้าราชการครู ระดับการศึกษา

ชาย ตรี



จ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

 
แผนกวิชำ 

 
ปวช. ปวส. ปริญญำตรี รวม 

ช่างยนต์ 186 89  275 

ช่างกลโรงงาน  194 102  296 

ช่างเช่ือมโลหะ  36 55  91 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 240 163  403 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 139 77  216 

ช่างก่อสร้าง 103 52  155 

การบัญชี 163 87  250 

การตลาด 92 46  138 

เลขานุการ   4 -  4 

การจัดการส านักงาน - 57  57 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 175 91  266 

การโรงแรม 83 50  133 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 101 29  130 

การจัดการโลจิสติกส์ 8 111  119 

ศิลปกรรม 23 24  47 

เทคโนโลยีไฟฟ้า   46 46 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   17 17 

การจัดการส านักงาน   49 49 

การบัญชี   42 42 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   36 36 

รวม 1,547 1,033 190 2,770 

ท่ีมา:ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 



 แผน  จ่ายจริง  แผน  จ่ายจริง  แผน  จ่ายจริง

     งบบุคลากร

 1.  ค่าจ้างช่ัวคราว                      -                          -      8,000,000.00      8,337,955.00                      -   678,355.00         

 2.  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       2,014,320.00         2,014,320.00                   -                       -                        -                        -   

รวมงบบุคลากร      2,014,320.00        2,014,320.00   8,000,000.00     8,337,955.00                    -           678,355.00 

      งบด าเนินงาน

 1.  ค่าตอบแทน       6,043,100.00         1,962,725.00    2,026,900.00         890,240.00        3,846,000.00       3,353,795.00 

 2.  ค่าใช้สอย          705,211.00         1,227,466.00                   -        1,496,855.90        2,661,500.00       2,431,889.00 

 3.  ค่าวัสดุ       2,340,000.00         1,967,543.50                   -        2,882,475.60          240,000.00          416,939.40 

 4.  ค่าสาธารณูปโภค       1,600,000.00         2,750,726.51                   -           383,279.30        2,400,000.00          398,504.78 

รวมงบด าเนินงาน 10,688,311.00   7,908,461.01       2,026,900.00  5,652,850.80    9,147,500.00      6,601,128.18     

     งานการอาชีวศึกษา  ( โครงการ )

 1.  โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด 40,000.00          40,000.00                              -                       -                        -                        -   

 2.  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคน

รุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

346,000.00         346,000.00                            -                       -                        -                        -   

3.  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 169,950.00         169,950.00                            -                       -                        -                        -   

4.  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 382,000.00         382,000.00                            -                       -                        -                        -   

 5.  โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย

 4.0 (UPGRADE)

50,000.00          50,000.00            

                  -                       -                        -                        -   

6.  โครงการขยายและยกระดับอาชาศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 32,800.00          32,800.00                              -                       -                        -                        -   

7.  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 102,500.00         102,500.00                            -                       -                        -                        -   

8.  โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 947,000.00         947,000.00                            -                       -                        -                        -   

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบ ารุงการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   2563

 อุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน  บ ารุงการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

หมายเหตุหมวดรายจ่าย/โครงการ/งาน
 งบประมาณ



 แผน  จ่ายจริง  แผน  จ่ายจริง  แผน  จ่ายจริง

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบ ารุงการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   2563

 อุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน  บ ารุงการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

หมายเหตุหมวดรายจ่าย/โครงการ/งาน
 งบประมาณ

 9.  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix it Center)

1,136,000.00      1,136,000.00        

                  -                       -                        -                        -   

ยอดยกไป      3,206,250.00        3,206,250.00                 -                     -                      -                      -   

ยอดยกมา      3,206,250.00        3,206,250.00                     -                         -                      -                      -   

 10.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาแบบออนไลน์

          32,200.00             32,200.00 

                  -                       -                        -                        -   

 11.  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา           26,000.00             26,000.00                   -                       -                        -                        -   

 12.  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (Education to 

Emploument)

         257,000.00           257,000.00 

                  -                       -                        -                        -   

 13.  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา          189,600.00           189,600.00                   -                       -                        -                        -   

 14.  โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา           50,000.00             50,000.00                   -                       -                        -                        -   

 15.  โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา          230,000.00           229,999.88                   -                       -                        -                        -   

 16.  โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า          300,000.00           300,000.00                   -                       -                        -                        -   

 17.  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน          117,600.00           117,600.00                   -                       -                        -                        -   

 18.  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา          314,280.00           314,280.00                   -                       -                        -                        -   
รวมงานการอาชีวศึกษา      4,722,930.00        4,722,929.88                 -                     -                      -                      -              -   

     งบลงทุน

1.  ค่าครุภัณฑ์      12,185,800.00       12,185,742.50                   -                       -            300,000.00       1,961,042.30 

2.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง          296,500.00           296,411.40                   -                       -                        -                        -   

รวมงบลงทุน    12,482,300.00      12,482,153.90                 -                     -           300,000.00      1,961,042.30 

     งบรายจ่ายอ่ืน ๆ



 แผน  จ่ายจริง  แผน  จ่ายจริง  แผน  จ่ายจริง

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบ ารุงการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   2563

 อุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน  บ ารุงการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

หมายเหตุหมวดรายจ่าย/โครงการ/งาน
 งบประมาณ

 1.  รายจ่ายอ่ืน ๆ (ส ารองกรณีฉุกเฉิน)                      -                          -                     -                       -                        -                        -   

รวมงบรายจ่ายอ่ืน ๆ                      -                          -                     -                       -                        -                        -   

รวมท้ังส้ิน    29,907,861.00      27,127,864.79     10,026,900.00    13,990,805.80       9,447,500.00      9,240,525.48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


