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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

นายอดิศักดิ์   ปัญญาสิม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางนัยนา   สีหาราช 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางณัฐชา  วิเศษสุนทร 

หัวหน้างานการเงนิ 

นางปรานทิพย์  นามเกียรติ 

 หัวหน้างานบัญช ี

นางสาวยุลี  แก้วเชียงหวาง 

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

นางสาวทัศนวรรณ  คงสมบัต ิ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายธนวัทร   ค าสิทธิบรรณ 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวณิชารัศม์  ค ามุลนา 

หัวหน้างานวิจัยฯ 

นางสาวสุพรรณิการ์ สังกะสนิสู ่

หัวหน้างานกจิกรรมฯ 

นายเชิดชัย  ศรีวาลัย 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายจิรายุส  ชนะสะแบง 

หัวหน้างานปกครอง 

นายอภิชาต  คุณปัญญา 

หัวหน้างานแนะแนวฯ 

ว่าที่ ร.อ.รามิน  แสงประดิษฐ ์

ภาคเรียนที่ 1 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายสุรพงษ์  พงษ์แพง 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 

นางสาววลัคนา  หล้าทุม 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.อ.รามิน  แสงประดิษฐ ์

 
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด 

นางสาวสุดารัตน์  อนุเวช 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญช ี

นางสาวทัศนวรรณ  คงสมบัต ิ

6 
2.2  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
      2.2.1  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 



41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายผ่งอชัย  ไทยหอม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

หัวหน้างานพัสด ุ

นางล าพรรณ  มานัส 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายปรีดา  ตรงสาหัส 

หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวเยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นางสาวกฤตยา  วิสิลา 

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

นางสาวปดิวรัดดา  สุดใจ 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 

นางสาวผ่องสุภา  ไทยหอม 

หัวหน้างานสวัสดิการฯ 

นางสาปิ่นปนิัทธ์  แก้วสมบัต ิ

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

นางสาวผกาลี  เกียรติไกวัล 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

นางสาวอภิณพร  ช านาญเท 

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเท่ียว 

นางสาวธารารัตน์  บุญทวิโรจน์ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์

นายกิตติวัฒน์   โสมาศรี 

หัวหน้างานหลักสูตร 

นางสาวสุนทรี  ค าแหงพล 

ภาคเรียนที่ 1 (ต่อ) 

7 
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

นายอดิศักดิ์  ปัญาสิม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายผ่องชัย   ไทยหอม 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายผ่องชัย   ไทยหอม 

ภาคเรียนที่ 1 (ต่อ) 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

หัวหน้างานวัดผลฯ 

นางสาวกาญจนา  บุตรธนู 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายบุญญฤทธิ์  ค าภูม ี

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นายจุลดิศ  โพธิสาร 

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

นางรัชกร  พิลาชาติ 8 
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

นายอดิศักดิ์    ปัญญาสิม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางสุภาวดี  พิมพ์สุด 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางณัฐชา  วิเศษสุนทร 

หัวหน้างานการเงนิ 

นางสาวทัศนวรรณ  คงสมบัติ  

หัวหน้างานบัญช ี

นางสาวยุลี  แก้วเชียงหวาง 

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

นางสาวทัศนวรรณ  คงสมบัต ิ

 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ว่าที่ รอ. รามิน  แสงประดิษฐ ์

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวณิชารัศม์   ค ามุลนา 

หัวหน้างานวิจัยฯ 

นางสาวสุพรรณิการ์ สังกะสนิสู ่

หัวหน้างานกจิกรรมฯ 

นายเชิดชัย  ศรีวาลัย 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายจีรายุส  ชนะสะแบง 

หัวหน้างานปกครอง 

นายอภิชาติ  คุณปัญญา 

หัวหน้างานแนะแนวฯ 

ว่าที่ รอ. รามิน  แสงประดิษฐ ์

 

ภาคเรียนที่ 2 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 

นางสาววลัคนา หล้าทุม 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

ว่าที่ รอ. รามิน  แสงประดิษฐ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาการขาย/การตลาด 

นางสาวสุดารัตน์  อนุเวช 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญช ี

นางสาวทัศนวรรณ  คงสมบัต ิ
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายผ่องชัย   ไทยหอม 

หัวหน้างานพัสด ุ

นางล าพรรณ  มานัส 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายปรีดา  ตรงสาหัส 

หัวหน้างานทะเบียน 

นางเยาวรินทร์  ดาวสกุล 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นางสาวกฤตยา  วิสิลา 

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

นางสาวยุลี  แก้วเชียงหวาง 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 

นางสาวผ่องสุภา  ไทยหอม 

หัวหน้างานสวัสดิการฯ 

นางสาวปิ่นปินนัธ์  แก้วสมบัต ิ

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

นางสาวสุนทรี    ค าแหงพล 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

นางสาวอภิณพร  ช านาญเท 

หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเท่ียว 

นางสาวธารารัตน์   บุญทวิโรจน์ 

หัวหน้างานหลักสูตร 

นางสาวสุนทรี  ค าแหงพล 

หัวหน้างานวัดผลฯ 

นางสาวกาญจนา  บุตรธนู 

ภาคเรียนที่ 2 (ต่อ) 

10 
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายผ่องชัย  ไทยหอม 

ภาคเรียนที่ 2(ต่อ) 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายสุรพงษ์  หงษ์แพง 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายบุญญฤทธิ์       ค าภูมี 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นายจุลดิศ   โพธิสาร 

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

นางรัชกร  พิลาชาติ 
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