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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 

 

 

คำนำ 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
แสดงวงเงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดถือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  ตามแผนระยะปานกลางระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘    – 
๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกล่าวจะบูรณาการมาจากการเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนท่ีตอบสนองต่อ 
นโยบายแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและ ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ท้ายนี้หวังว่าแผนปฏิบัติการเล่นนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำแผนนี้
ไปใช้ในการพัฒนาแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมในโอกาสต่อไป 

 

 

 

                       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                     วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

                      ตุลาคม ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ. 

- อื่นๆ เช่นยุทธศาสตร์และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

- ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อื่นๆ 

- จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล) 

- กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน 

- ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 

- แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา 

- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

- สรุปผลการใช้จ่าย ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

- ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการท่ีดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักท่ีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
 
พันธกิจ 

๑. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
๓. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 
เป้าหมายบริการ 
 ๑.  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ๒.  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 ๓.  ให้บริการทางวิชาการวิชาชีพกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นท่ี   
 
๒.  ยุทธศาสตร์  มาตรการ และโครงการ 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 

๑. ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๒.  ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.  ปฏิรูปแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๔.  ปฏิรูปด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ๕.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและส่ือนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์การประกอบอาชีพอิสระ 

     และงานวิจัย 
 ๖. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 ๗. ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการ 
๑. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
๒. ทวิภาคี 
๓. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
๔. ปฏิรูปส่ือ หลักสูตร 
๕. สุภาพชนคนอาชีวะ 
๖. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
๗. การสร้างและกระจายโอกาส 
๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๙. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
๑๐. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

 

โครงการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 โครงการท่ีขออนุมัติดำเนินการในฝ่ายบริหารทรัพยากร มีท้ังหมด 11  โครงการ งบประมาณท่ีใช้ใน
การดำเนินงาน เป็นงบดำเนินงาน ปวช. จำนวน  150,000 บาท  และงบรายได้ 155,000  ดังต่อไปนี ้

๑. โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
๒. โครงการจัดซื้อกระดาษ ปพ .1 และปพ .3 ปวช .56 ประจำปีการศึกษา 2561 
๓. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
๔. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน 
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณี

งบประมาณ) 
๖. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดแผนกวิชาการบัญชี และปรับปรุงห้องเครื่องใช้สำนักงานบัญชี 
๘. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
๙. โครงการปรับปรุงวิทยบริการและห้องสมุด 
๑๐. โครงการจัดทำ พรบ. รถยนต์ราชการ และประกันช้ัน 3 
๑๑. โครงการปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหลังโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

 
         รวมงบประมาณท้ังส้ิน  305,000 บาท  

ฝ่ายวิชาการ 

 โครงการท่ีขออนุมัติดำเนินการในฝ่ายวิชาการ มี ท้ังหมด 18 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในการ
ดำเนินงาน เป็นงบอุดหนุน (พัฒนาผู้เรียน) จำนวน  88,500 ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 
๒. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 625 1 



 

 

๓. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 
2561 

๔. โครงการ วันคริสต์มาส 
๕. โครงการตามรอยสุนทรภู่ 
๖. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
๗. โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาฝึกงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
๘. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
๙. โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑๐. โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๑๑. โครงการประกวดมารยาทไทย 
๑๒. โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๑๓. โครงการนำผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ 
๑๔. โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2562 
๑๕. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 
๑๖.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูตามโครงการ 
      พัฒนาครูท้ังระบบ 
๑๗. โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพ 
๑๘. โครงการทวิศึกษาเรียนร่วมกับโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

        รวมงบประมาณท้ังส้ิน  88,500 บาท 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 โครงการท่ีขออนุมัติดำเนินการในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีท้ังหมด 49 โครงการ 
งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินงาน เป็นงบอุดหนุน ( พัฒนาผู้เรียน) จำนวน 231,760 บาท  และงบรายได้ 
จำนวน 115,000 บาท ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการวันปิยะมหาราช 
๒. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 
๓. โครงการวันพ่อแห่งชาติ  
๔. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย 
๖. โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๗. โครงการครูท่ีปรึกษาพบผู้ปกครอง 
๘. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
๙. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 



 

 

๑๒. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๑๓. โครงการแนะแนวการศึกษา 
 ๑๔. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 ๑๕. โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
 ๑๖. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 ๑๗. โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 
 ๑๘. โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง 
 ๑๙. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 
 ๒๐. โครงการอบรมลดความเส่ียงด้านการพนันและมั่วสุม 
 ๒๑. โครงการลดความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา 
 ๒๒. โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพื่อลดความเส่ียงการต้ังครรภ์ก่อนวัยของนักเรียนนักศึกษา 
 ๒๓. โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง 
 ๒๔. โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
 ๒๕. โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 
 ๒๖. โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒๗. โครงการปลูกป่าปล่อยพันธ์ปลาอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 ๒๘. โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัดองค์การวิชาชีพ 
 ๒๙. โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา 
 ๓๐. โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 
 ๓๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 ๓๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี คนเก่ง 
 ๓๓. โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษา  
       (สวดมนต์เช้าวันศุกร์) 
 ๓๔. โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร 
 ๓๕. โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
 ๓๖. โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๓๗. โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชาติ 
 ๓๘. โครงการ Big Cleaning Day 
 ๓๙. โครงการกิจกรรม Day Camp และพิธีประดับแถบสองสี 
 ๔๐. โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือวิสามัญ 
 ๔๑. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-นักเรียนนักศึกษา 
 ๔๒. โครงการกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (ปลูกต้นปอเทือง) 
 ๔๓. โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
 ๔๔. โครงการบริจาคโลหิต เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ๔๕. โครงการกิจกรรม กฎและคำปฏิญาณ ของลูกเสือวิสามัญ 
 ๔๖. โครงการตอบสนองต่อครอบครัวของลูกเสือวิสามัญ 
 ๔๗. โครงการทดสอบกำลังและกระโดดหอ34 ฟุต ของลูกเสือวิสามัญ  
 ๔๘. โครงการถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 



 

 

 ๔๙. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ๕๐. โครงการอำเภอยิ้มเคล่ือนท่ี 
 ๕๑. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวะศึกษา(ออกเยี่ยมบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2562 
 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  346,760 บาท 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

 โครงการท่ีขออนุมัติดำเนินการในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีท้ังหมด 10 โครงการ งบประมาณท่ี
ใช้ในการดำเนินงาน เป็นงบดำเนินงาน ปวช. จำนวน 34,000 บาท  ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2256  
๒. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
๓. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 
๔. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
๕. โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์ ส่ือการเรียนการสอนและโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
๖. โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน (สถานศึกษา) 
๗. โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
๘. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ประจำปี งบประมาณ 

2562 
๙. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๑๐. โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน  34,000 บาท 

 

๓.  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 3.๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย 

   3.๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  



 

 

   3.๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การ วิเคราะห์แก้ปัญหา  เชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยท่ีมีปัญหาการออกกลางคันสูง 

   3.๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  

   3.๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  

   3.๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่  

นักเรียน และผู้ปกครอง  

 3.๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

    3.๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  

 3.๒.๒) จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอช้ันหนึ่ง 

 3.๒.๓) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ     

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

    3.๒.๔) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ี เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ 
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี 
ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

    3.๒.๕) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ 
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะส้ัน/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนา ทักษะท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ  ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

  3.๒.๖) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการและ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

    3.๒.๗) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชี วะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

    3.๒.๘) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

  3.๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

   3.๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  



 

 

❖ พัฒ น าการจัดก ารเรียน รู้ ต ามแนวทาง Constructionism, Project    
BasedLearning Authentic Assessment, ก า ร เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ี จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It 
Center และกรณีภัยพิบัติ 

❖ พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่
สู่ครู  รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

❖ สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย               
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินระดับสากล  

❖ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ัง ตามความต้องการของพื้นท่ี และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
อาทิ คนพิการ, วัยทำงาน, สูงวัย,   สตรี ฯลฯ  

❖ ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือ
การเรียน การสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัย
ต้นแบบการใช้  ICT เพื่อการเรียนการสอน 

❖ พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครู
ทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

❖ จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

   3.๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา              มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่ง
หน้าท่ี (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ         การประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์      การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒ นาทักษะการคิดบนพื้ น ฐาน  Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมท้ังการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจำนวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/ส่ือต่างประเทศ  สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

  3.๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   3.๔.๑) ด้านบริหารท่ัวไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่  
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 



 

 

   3.๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , 
การกระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

   3.๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 3.๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ 
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

❖ องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การฝึกงาน ฯลฯ 

❖ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

❖ องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่  VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ 
UNIVOC ฯลฯ 

❖ ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุ่น  
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 

สรุปแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายจากการมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

          โดย สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  

        ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
ปรัชญา 

ปรัชญาวิทยาลัย  “ความรู้ด ี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน” 
 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์วิทยาลัย “วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพของเยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นชนบท  ยกระดับการศึกษา เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ผลิตนักศึกษาให้เป็นคนดี  คน
เก่ง  และดำรงชีพในสังคม  ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน” 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย 
๒. พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นคุณธรรม  บริการประชาชน 

อัตลักษณ์ 
 นำความรู้สู่บริการวิชาชีพ 

เป้าประสงค ์
๑. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และการเรียนรู้ระบบเครือข่าย 
- พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

๒. พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความชำนาญเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ทดสอบมาตรฐานและฝึกปฏิบัติการจริง 
- สร้างเสริมการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน 

๓. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นคุณธรรม  บริการประชาชน 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการโปร่งใส  มุ่งเน้นคุณธรรม 
- พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
- ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนและบริการประชาชนในท้องถิ่นเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ ส่งเสริม

การเรียนรู้ ให้มีความชำนาญ 
 

 



 

 

๒.  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา 

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ  ตลอดจนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๒.  สถานศึกษาประสบผลสำเร็จ  ในการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์  ในการจัดต้ังสถานศึกษาโดย 
เฉพาะการเปิดสอนวิชาชีพระยะส้ันซึ่งจะเห็นได้จากการยอมรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก 

๓.  ผู้นำชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการ  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ศิษย์
เก่าให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ 

๔.  สถานศึกษาใหก้ารส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีวิชาชีพ  หารายได้ระหว่างเรียน 
๕.  สถานศึกษามีการกำหนดแผนกลยุทธ์และจัดทำโครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา มีการวาง

แผนการทำงาน  มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๖.  สถานศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
๑. การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA  ยังไม่ครบทุกขั้นตอน  และผลการดำเนินงานไม่มีความ 

ต่อเนื่อง ไม่มีข้อมูลการนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาท่ีชัดเจน 
๒.  ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียน  ควรนำไปใช้เกิดประโยชน์ 

และควรมีการเผยแพร่ต่อชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น 
๓.  สถานศึกษาควรส่งเสริม  สนับสนุนเงินทุน เวลา  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูทุกคน ทุกสาขาวิชา สนใจ

ในการนำผลงานวิชาการ  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครูเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา ( ผลงาน / รางวัล / เกียรติบัตร / ช่ือเสียง ) 
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชพีพ้ืนฐาน 

๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย
เสียง ระดับปวช.)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด   

- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ในงานแข่งขันทักษะพื้นฐาน  (การประกวดรักการอ่าน ภาษาไทย)        
- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ในงานแข่งขันทักษะพื้นฐาน  (Web  Page)   
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในงานแข่งขันทักษะพื้นฐาน  (การบัญชีกับคอมพิวเตอร์)    
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในงานแข่งขันทักษะพื้นฐาน  (การเขียนแผนธุรกิจ)          
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (ทักษะงานปูน ระดับ ปวช.)    
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (ทักษะงานท่อ พี.วี.ซี ระดับ ปวช.)    
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ในงานแข่งขันทักษะพื้นฐาน  (การประกวดพูดสาธิตเป็น

ภาษาอังกฤษ Demonstration  Contest)    
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (ทักษะการประกอบและตรวจซ่อม

เครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.)    
- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ ๒  ในงานแข่งขันทักษะพื้นฐาน  (Animation)    
- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ  (ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์) 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  ๑  ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (การประกวดรักการ

อ่าน) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ  ครั้งท่ี 24 ประจำปีการศึกษา 
2557 

- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ (การประกวดรักการอ่าน ภาษาไทย) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจำปีการศึกษา 2559 
 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

- ได้รับรางวัล  มาตรฐานเหรียญทอง  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  การประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจำปีการศึกษา 2558  

- ได้รับรางวัล  มาตรฐานเหรียญทอง  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  การประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 28 ประจำปีการศึกษา 2559 

- ได้รับรางวัล  มาตรฐานเหรียญเงิน  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  การประชุมทางวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 29 ประจำปีการศึกษา 2560 
 

 
 

 



 

 

สิ่งประดิษฐ ์

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ ๒  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑  ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต – อุปกรณ์ยกเก้าอี้พลาสติก  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต – ฝากรองน้ำ
ด่ืม   

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต – เครื่องฝาน
กล้วย   

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขัน ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต – 
Accounting  Rulur  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๒  ด้านการประกอบอาชีพ – อุปกรณ์
ป้องกันเหล็กงัดยางดีด 

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๒  ด้านการประกอบอาชีพ – เครื่อง
ทดสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลแบบต้นทุนต่ำ   

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๒  ด้านการประกอบอาชีพ – โต๊ะกระจาย
ฟองอากาศในคอนกรีต  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๒  ด้านการประกอบอาชีพ – เครื่องซอย
เอนกประสงค์  

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๓  ด้านการผลิตภัณฑ์ – 
ผมหมักบำรุงรากผม 

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๓  ด้านการผลิตภัณฑ์ – 
สมุนไพรดับกล่ินในห้องน้ำ   

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๓  ด้านการผลิตภัณฑ์ – การแปรรูป
อาหารสัตว์ที่มี  DHA  จากเศษอาหารเหลือท้ิง   

- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๔  ด้านพัฒนาและส่ิงแวดล้อม – เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์จากพัดลมต้ังโต๊ะ  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๔  ด้านพัฒนาและส่ิงแวดล้อม – ถ่านจาก
วัสดุเหลือใช้  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๔  ด้านพัฒนาและส่ิงแวดล้อม – รถ
ประหยัดน้ำมัน  Verion ๒  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๔  ด้านพัฒนาและส่ิงแวดล้อม – UPS  
เก่า  สร้างแสงสว่าง 

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๗  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร – แยมพลังผัก   
- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๘  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร – อุปกรณ์

ตัดทะลายมะพร้าว  น้ำหอมและหมาก   
- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑๐  ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ – โปรแกรม 

Android  ตรวจสอบเวลาเข้าแถว  Version ๒   



 

 

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑๐  ด้านนวัตกรรม
ซอฟแวร์ – โปรแกรม At Home Application   

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑๐  ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ – Control  
Box  @  Home  Application  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑๑  ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ – 
อุปกรณ์เช็ดกระจกห้องน้ำในโรงแรมและรีสอร์ท  

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑๑  ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ – 
อ่างล้างจานบำบัดน้ำเสีย   

- ได้รับรางวัล  ชมเชย  ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี  ๑๑  ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ – 
อิฐบล็อกจากวัสดุเหลือใช้   
 

10 พฤศจิกายน 2558 

ระดับอาชีวศึกษา 

- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
(ประเภทท่ี 10  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Software innovation ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ด้วย Android Application และ web browser )  

- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

(ประเภทท่ี 11 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุใส่กางเกง )   

- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
(ประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ  

Sacha Salted Egg  )  

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันส่ิงส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดนครสวรรค์ (ประเภทท่ี 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  อุปกรณ์เก็บยางก้อน ) 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

นครสวรรค์ (ประเภทท่ี 7  ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  เกล็ดปลาทอดสมุนไพร ) 

 
 

 

 



 

 

กีฬา 

๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  เซปักตะกร้อ  ทีมชุดหญิง  ในการแข่งขันกีฬานั กเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๙   

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กรีฑาประเภทลู่  วิ่ง  ๒๐๐ ม.(ญ)  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๙   

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กรีฑาประเภทลู่  วิ่งผลัดต่างระดับเมดเลย์ (๑๐๐,๒๐๐,๓๐๐,๔๐๐) (ญ)  ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๙ 

 

7 กรกฎาคม 2560 

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  ลำดับท่ี  ๑  กีฬากรีฑา  ประเภทวิ่งวิบาก (ชาย)  ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งท่ี  12  

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  ลำดับท่ี  ๑  กีฬากรีฑา  ประเภทวิ่งข้ามรั้ว  (หญิง)  ๑๐๐  เมตร  ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งท่ี  12 

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  ลำดับท่ี  2  กีฬากรีฑา  ประเภทวิ่งผลัด  (หญิง)  4x๑๐๐  เมตร  ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งท่ี  12 

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  ลำดับท่ี  1  กีฬาเปตอง  ประเภทชายคู่  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ  ครั้งท่ี  12 

- ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  ประเภททีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งท่ี  ๙   

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  ลำดับท่ี  ๑  กีฬากรีฑา  ประเภทวิ่ง  ๑๐๐  เมตร  ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งท่ี  ๙   

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  ลำดับท่ี  ๒  กีฬากรีฑา  ประเภทวิ่งเมดเลย์   ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ครั้งท่ี  ๙ 
 

ลูกเสือ 
๖  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

- ได้รับรางวัลกิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น  ระดับเหรียญทอง  ประเภทชาย  งามชุมนุมลูกเสือ  เนตร
นารีวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๑๘ 

5 – 9 มีนาคม 2561 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม R – Service งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา

ช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพกำลังใจ  งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

วิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  



 

 

อ่ืนๆ 

๖  กันยายน  ๒๕๕๗ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม  At  Home  Application  
“VEC  Creative  Application  Contest  ๒๐๑๔”  ชิงถ้วยพระราชทาน  ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  สิรวัฒนาพรรณวดี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 

๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค  อยู่ในระดับดี  โครงการสร้าง
เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 

- ได้รับรางวัลชมเชย โครงงาน โคมไฟประดับเลือกสีได้ ระดับ ปวช. การประกวดและแสดงนิทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์     
ประจำปี 2558    

- ได้รับรางวัลชมเชย โครงงาน แบตเตอรี่จากวัสดุธรรมชาติ  ระดับ ปวช. การประกวดและแสดง
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์     ประจำปี 2558    

- ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง มาร์กสมุนไพรแบบ ORGANIC ระดับ ปวส. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์     ครั้ง
ท่ี 28 ประจำปี 2561  

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีท่ีสามารถยับยั้งการสังเคราะห์
เอทิลีนของดอกมะลิ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา 
– เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ครั้งท่ี 28 ประจำปี 2561  

- ได้รับรางวัล เหรียญเงิน เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีท่ีสามารถยับย้ังการสังเคราะห์เอทิลีนของ
ดอกมะลิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – 
อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 28 ประจำปี 2561  

 
 
 
 
 



 

 

3.  กลยุทธ์และมาตรการ  ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
มาตรการท่ี 1  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
มาตรการท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 3  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ    
มาตรการท่ี 4  พัฒนาครูให้มีความชำนาญและเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
มาตรการท่ี 5  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เช่น E-Learning และ Module 
มาตรการท่ี 6  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จ   
                   การศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มจำนวนผู้เรียน 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบกลไกลเทียบโอนประสบการณ์ 

มาตรการท่ี 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
มาตรการท่ี 3 แนะแนวเชิงรุก เช่น Open House หรือ Road Show 
มาตรการท่ี 4 เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปล่ียนภาพลักษณ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 1 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
มาตรการท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ 
มาตรการท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย 
มาตรการท่ี 4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   
                  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการท่ี 1 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ 
          มาตรการท่ี 2 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

มาตรการท่ี 3 พัฒนาระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและศูนย์ฝึกงานในสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 4 ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
มาตรการท่ี 5 นำผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน 

 
กลยุททธ์ที่ 5 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

มาตรการท่ี 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 3  จัดทำแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

มาตรการท่ี 5  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 6  จัดระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง 
 

กลยุทธที่ 6 การพัฒนาระบบดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 

มาตรการท่ี 1 สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
มาตรการท่ี 2 ดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง 
มาตรการท่ี 3 ป้องกันการทะเลาะวิวาทยาเสพติด ส่ิงอบายมุข ในสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 4 ช่วยเหลือให้คำปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนและทุนการศึกษา 
มาตรการท่ี ๕ บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
มาตรการท่ี ๖ เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี ๗ พัฒนาอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
มาตรการท่ี 2 บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

มาตรการท่ี 3 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์ที่ 8 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 

มาตรการท่ี 1  จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคล่ือนท่ีบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 

มาตรการท่ี 2  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 

มาตรการท่ี 3  ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 

มาตรการท่ี 4  วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย ให้มีคุณภาพ
และ มาตรฐานสากล 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์และ งานวิจัย  

มาตรการท่ี 2 จัดสัมมนาแลกเปล่ียนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ  
มาตรการท่ี 3 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์และ 
                         งานวิจัย  
 

กลยุทธ์ที่  10 การพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
มาตรการท่ี  1 พัฒนาระบบการพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 

มาตรการท่ี  2 ร่วมมือกับเครือข่าย พัฒนาคุณภาพงานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ 
มาตรการท่ี  3 สร้าง พัฒนาและดำเนินการของศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา 

 



 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
4. ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันได้เปล่ียน 
เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิงชัย  มงคลธรรม 
เป็นผู้ลงนาม โดยใช้ช่ือว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี ๑๕๐ ไร่ ๒ งาน  เลขท่ี ๑๐/๑  หมู่ ๑๐ ถนน
เขาชนกัน – ลานสัก  ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  รับนักเรียนจบจากมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้า
ศึกษาต่อโดยมีความเป็นมาในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ๑ ห้องเรียน โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์สถานท่ีเรียนจากโรงเรียนมฤคทายวัน ต. แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ 
ซึ่งมีระยะทางจากสถานท่ีก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ประมาณ ๑๖ 
กิโลเมตร 

  พ.ศ.  ๒๕๔๑   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์เพิ่ม  อีก ๑ สาขาวิชา 

  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  แผนกวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง     

พ.ศ.  ๒๕๔๕   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้า 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการก่อสร้าง 

    เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

 สถานที่ติดต่อ  :   วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
    เลขท่ี ๑๐/๑  หมู่ ๑๐  ถนนเขาชนกัน-ลานสัก 
    ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๑๕๐ 
    โทรศัพท์  ๐๕๖-๒๓๘๐๙๕  โทรสาร  ๐๕๖-๒๓๘๐๙๕   
    Website  :  www.mwtech.ac.th 
   
 5.  ขนาดและที่ต้ัง    

 วิทยาลัยเทคนิคแมว่งก์  จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  บนเนื้อท่ี ๑๕๐  ไร่  ๒ งาน ต้ังอยู่   เลขท่ี ๑๐/๑ 
หมู่  ๑๐  ถนนเขาชนกัน - ลานสัก  ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
เขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติด  บ้านหนองปล้อง 
  ทิศใต้  ติด  บ้านธารมะยม 
  ทิศตะวันออก ติด  ถนนสายเขาชนกัน – ลานสัก 
  ทิศตะวันตก ติด  ภูเขา 
 
 6. สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
  ประวัติความเป็นมาและสภาพโดยทั่วไป 
  คำว่า “แม่วงก์” เป็นช่ือลำน้ำในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – แม่เปิน ซึ่งเป็นลำน้ำท่ีคดเค้ียวไหล
เช่ียวหลากวนไปวนมา จึงเรียกว่า “แม่วงก์” 
  เมื่อประมาณ  ๓๐  กว่าปีท่ีผ่านมา  ทางทิศตะวันตกของอำเภอลาดยาว ซึ่งมีพื้นท่ีกว้างใหญ่
ไพศาล เป็นป่าดงทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย  ได้ถูกราษฎรท่ีอพยพมาจากท่ีต่าง ๆ เข้าถาก
ถางจับจองเป็นท่ีทำมาหากิน  จากตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้ถูกแบ่งออกเป็นตำบลวังซ่าน   ตำบลแม่วงก์  ตำบลแม่
เล่ย์  ซึ่งตำบลแม่เล่ย์ได้แบ่งออกเป็นตำบลเขาชนกัน ตำบลห้วยน้ำหอมแบ่งออกเป็นตำบลปางสวรรค์  อำเภอ  
แม่วงก์ เป็นอำเภอท่ีแยกตัวมาจากอำเภอลาดยาวในจำนวน ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๓๕ ในระยะการปกครองของ นายกมล ศิริวัฒนา  นายอำเภอลาดยาว  เนื่องจากอำเภอลาดยาว
เป็นอำเภอท่ีมีขนาดใหญ่มีพื้นท่ีถึง ๒,๔๒๔ ตาราง-กิโลเมตร นายอำเภอหลายคนเคยได้เสนอเรื่องการขอแยกการ
ปกครองเพิ่มขึ้นอีก ๒ กิ่งอำเภอ  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  จนถึงสมัยของนายศิริพงษ์   จันทร์ชุ่ม  เป็น
นายอำเภอจึงได้เสนอขอแยกตำบลอีก ๒  ตำบล คือตำบลปางสวรรค์และตำบลแม่วงก์   ทำให้มีตำบล  ๑๖  
ตำบล หลังจากนั้นได้เสนอเรื่องขอต้ังกิ่งอำเภอไป  ๒  กิ่งอำเภอ   แต่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติมาเพียง  ๑ กิ่ง
อำเภอ คือ กิ่งอำเภอแม่วงก์  โดยให้ต้ังขึ้นบ้านเขาแม่กระทู้  หมู่ท่ี ๙  ตำบลแม่วงก์  ในเนื้อท่ี   ๒๔๐ ไร่เศษ  
โดยการประสานงานของนายยุทธยงค์ บูลณ์สิน  กำนันตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  ในพื้นท่ีป่าสงวน  แม่วงก์ – แม่เปิน 
ปัจจุบนัได้รับการแต่งต้ังเป็นอำเภอ เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
 
  ที่ต้ังและอาณาเขตของอำเภอแม่วงก์ 
   อำเภอแม่วงก์ เป็นหนึ่งใน  ๑๓  อำเภอ กับ ๒ กิ่งอำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ี  
๗๖๖.๘  ตารางกิโลเมตร  ประชากร ๕๒,๖๖๔ คน (พ .ศ.  ๒๕๕๐)  ความหนาแน่นประชากร  ๖๙ คน /ตร .กม.  
อำเภอแม่วงก์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๘๐  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

http://www.mwtech.ac.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A1.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%A1.


 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทอง  และ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน รวมท้ัง อำเภอลานสัก  และ อำเภอ   บ้านไร่   
   จังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง    จังหวัดตาก  
 
  การปกครอง 
   ก)  การปกครองส่วนภูมิภาค 
    อำเภอแม่วงก์แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ๖๗ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่
วงก์ จำนวน ๙ หมู่บ้าน  ตำบลแม่เล่ย์  จำนวน  ๒๖ หมู่บ้าน  ตำบลวังซ่าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน และ ตำบลเขา
ชนกัน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน 
   ข)  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ท้องท่ีอำเภอแม่วงก์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง ได้แก่ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลแม่วงก์ท้ังตำบล  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลแม่เล่ย์ท้ังตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลวังซ่านท้ังตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลเขาชนกันท้ังตำบล  

 
  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   ก   ( ภูมิประเทศ ) ลักษณะภูมิศาสตร์โดยท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลูกฟูก  
    เหมาะแก่การเกษตรจำพวกพืชไร่ ตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำสะแกกรัง 
ลักษณะลาดเอียงจากตะวันตกมาตะวันออกโดยมีทิวเขาชนกันกั้นกลางในเขตอำเภอ และมีทิวเขาถนนธงชัย
ตะวันออกเป็นเหมือนกำแพงขนาดใหญ่ทางตะวันตก ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารของสาขาแม่น้ำสะแก
กรังและเป็นเขตป่าอนุรักษ์ท่ีสำคัญของประเทศ  ทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากท่ี
เช่ือมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี และ
อุทยานแห่งชาติคลองลานในจังหวัดกำแพงเพชร 
   ข  ( ภูมิอากาศ )  มีลักษณะร้อนช้ืนกึ่งสะวันนาเนื่องจากอยู่ในเขตเงาฝนของทิว 
    เขาถนนธงชัย   จึงมีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งท่ีเห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิ ต่ำสุด ๑๕.๓  องศา
เซลเซียส  และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม   มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุด  ๔๑.๕  องศา
เซลเซียส  และอุณหภูมิเฉล่ีย  ๒๘.๓๑  องศาเซลเซียส 

อาชีพของราษฎร 
    อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน ได้แก่ เกษตรกรรม รายละเอียดดังนี้ 
    อาชีพหลัก ทำสวน ทำนา ทำไร่ 
    อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร  ทำหัตถกรรม ทอผ้า จักสาน และทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ด้านศาสนา ประชาชนของอำเภอแม่วงก์  เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนา
อื่นบางเล็กน้อย  และเนื่องจากพื้นท่ีของอำเภอแม่วงก์ส่วนใหญ่เป็นท่ี ดินของทางราชการจึงทำให้วัดท่ีได้รับ
อนุญาตถูกต้องจากทางราชการมีเพียง  ๙ วัด โดยเป็นวัดท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  มี ๓ วัด และวัดท่ี
เป็นสำนักสงฆ์ จำนวน ๖ วัด 
   ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ส่วนใหญ่ประชากรแม่วงก์  อพยพมาจากต่างถิ่น ทำให้ไม่มีประเพณี     
ท่ีชัดเจนหรือเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ  เป็นเพียงประเพณีของแต่ละชุมชนแตกต่างกันออกไป 
 
  สถานที่ท่องเที่ยว และของดีอำเภอแม่วงก์ 
  อำเภอแม่วงก์มีสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจอยู่เป็นจำนวนมากดังนี้  

เขาแม่ กระ ทู้    เป็น ทิว เขาท่ี เป็นแนวกั้น ระหว่ างตำบลแม่ วงก์  ตำบลเขาชนกันและตำบล 
วังซ่านกับตำบลแม่เล่ย์  

 แก่งเกาะใหญ่  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒๔ ตำบลแม่เล่ย์ เป็นลำธารน้ำท่ีไหลมาจากป่าในอุทยานแห่งชาติ แม่เรวา
และเป็นลำธารเดียวกันกับท่ีไหลผ่านแก่งลานนกยูง แก่งเกาะใหญ่ มีลักษณะเป็นโขดหินท่ีผุดขึ้นกลางลำธารอย่าง
ระเกะระกะสูงบ้างต่ำบ้าง เวลาน้ำไหลผ่านจะดังซ่าๆ และท่ีพื้นลำธารจำเป็นทราย        ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังเป็นท่ี
นิยมท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเท่ียวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก   

น้ำตกแม่เรวา เป็นน้ำตกท่ีมีลักษณะสวยงามและมีความสูงมากต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์     
การเดินทางเข้าชมไม่สะดวกเนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพราะจะต้องเดินทางผ่านป่าดง
ดิบเข้าไป  แต่ก็เหมาะสำหรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมีทางเข้าอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร      

 ของดีของอำเภอแม่วงก์  ท่ีขึ้นช่ือมีอยู่มากมาย  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ งตำบล 
ได้แก่ ผ้ามัดย้อม  และข้าวแต๋นน้ำแตงโม  ฯลฯ 
 
 
7  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

ช่ือภาษาอังกฤษ MAEWONG TECHNICAL  COLLEGE 
ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 10/1   หมู่ท่ี 10   ถนน เขาชนกัน – ลานสัก 
ตำบล วังซ่าน  อำเภอ/เขต แม่วงก์  รหัส 60150 
โทรศัพท์     โทร. 056-28095 ,056-238096โทรสาร      โทร. 056-28095 
เว็บไซต์   http://www.mwtech.ac.th 
อีเมล ......................................................................................................................... 
เนื้อที่ของสถานศึกษา   150  ไร่   2  งาน  
มีอาคารรวมทั้งส้ิน   24  หลัง 

 
 
 
 
 

http://www.mwtech.ac.th/


 

 

สรุปทะเบียนสิ่งก่อสร้าง  
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

ประเภททรัพย์สิน 1  อาคารถาวร 
 
# ปีที่ได้มา วันที่ได้มา รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ใช้ไม่ได้ ประเภทการได้มา 

* 2541 03/05/2541 อาคารห้องสมุด 1 หลัง 450,000 450,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2541 03/05/2541 หอประชุมเอนกประสงค ์ 1 หลัง 4,852,000 4,852,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2543 26/02/2543 อาคารพาณิชยการ 4 ชั้น 1 หลัง 12,275,000 12,275,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2543 26/02/2543 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1 หลัง 18,234,000 18,234,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2543 26/02/2543 อาคารอำนวยการ 1 หลัง 11,024,000 11,024,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2547 28/09/2547 อาคารโรงฝึกงานแบบจ่ัวคู่ 1 หลัง 4,950,000 4,950,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2555 28/12/2555 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. 1 หลัง 9,100,000 9,100,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2556 01/10/2556 อาคารเรียนและปฏิบตัิการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตร.ม 1 หลัง 16,800,000 16,800,000 
 
เงินงบประมาณ 

รวม: 8     77,685,000 0   

* คือทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรรจากกรม 
ประเภททรัพย์สิน 2  อาคารชัว่คราว/โรงเรือน 

# ปีที่ได้มา วันที่ได้มา รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ใช้ไม่ได้ ประเภทการได้มา 

* 2541 03/05/2541 อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว(งานอาคาร) 1 หลัง 2,150,000 2,150,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2541 03/05/2541 อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 2,150,000 2,150,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2541 03/05/2541 บ้านพักนักการ 2 หน่วย 1 หลัง 120,000 120,000 
 
เงินสถานศึกษา 

* 2541 03/05/2541 อาคารเรียนปรับเป็นห้องพักครู 1 หลัง 2,150,000 2,150,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2541 03/05/2541 บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง 350,000 350,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2541 03/05/2541 บ้านพักรองผู้อำนวยการ 3 หน่วย 1 หลัง 700,800 700,800 
 
เงินงบประมาณ 

* 2541 03/05/2541 อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว(ช่างยนต์ 2) 1 หลัง 2,150,000 2,150,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2552 04/08/2552 บ้านพักครูเรือนแถว 3 หน่วย (ข้าราชการชาย) 1 หลัง 298,446 298,446 
 
เงินสถานศึกษา 

รวม: 8     10,069,246 0   

 



 

 

* คือทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรรจากกรม 
ประเภททรัพย์สิน 3.1  สิ่งก่อสร้าง ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก 

# ปีที่ได้มา วันที่ได้มา รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ใช้ไม่ได้ ประเภทการได้มา 

* 2541 03/05/2541 บ้านพักครู(หญิงบน) 1 หลัง 450,000 450,000 
 
เงินสถานศึกษา 

* 2541 03/05/2541 ห้องนอนเวรชายและป้อมยาม 1 หลัง 380,000 380,000 
 
เงินสถานศึกษา 

* 2545 01/01/2545 สนามกีฬาบาส 1 สนาม 135,000 135,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2546 01/09/2546 อาคารระบบประปา 1 หลัง 2,495,000 2,495,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2549 01/01/2549 ห้องสหการณ์ร้านค้า 1 หลัง 195,000 195,000 
 
เงินสถานศึกษา 

* 2550 01/01/2550 บ้านพักครู(วัสดุฝึกก่อสร้าง) 1 หลัง 250,000 250,000 
 
เงินสถานศึกษา 

* 2551 01/02/2551 รั้ว คสล. และป้ายวิทยาลัย 1 รายการ 895,000 895,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2554 01/01/2554 ถนนเสริมแอตฟานคอนกรีต 1 เส้น 900,000 900,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2556 30/10/2555 ศูนย์บ่มเพาะ 9 ห้อง 140,000 1,260,000 
 
เงินสถานศึกษา 

* ๒๕๕๙ 23/02/2558 ถนนคอนกรีต 1 เส้น ๔,573,400 ๔,573,400  เงินงบประมาณ 

* ๒๕๖๒ 1/10/2561 อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 52A08 ๑ หลัง 13,537,500 13,537,500  เงินงบประมาณ 

รวม: 19     25,070,900 0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
* คือทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรรจากกรม 
ประเภททรัพย์สิน 3.2  สิ่งก่อสรา้ง ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เปน็ส่วนประกอบหลัก 

# ปีที่ได้มา วันที่ได้มา รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ใช้ไม่ได้ ประเภทการได้มา 

* 2546 01/01/2546 ค่าก้ันห้องอาคารโรงฝึกงานแบบ4003 1 รายการ 498,500 498,500 
 
เงินงบประมาณ 

* 2552 30/06/2552 ก้ันแผงห้องเรียนกระจกอลูมิเนียม แผนกช่างอิเล็กฯ 5 รายการ 414,000 2,070,000 
 
เงินงบประมาณ 

* 2558 20/01/2558 ปรับปรุงอาคารหอประชุม พาณิชยกรรม อาคารอำนวยการ 1 รายการ 1,449,900 1,449,900  เงินงบประมาณ 

* 2558 29/01/2558 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 รายการ 1,387,600 1,387,600  เงินงบประมาณ 

* 2558 09/03/2558 ปรังปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา 1 รายการ 1,286,000 1,286,000  เงินงบประมาณ 

* 2558 25/03/2558 ปรับปรุงระบบประปา 1 รายการ 1,789,000 1,789,000  เงินงบประมาณ 

* 255๙ 24/09/2558 ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถจักรยายนต ์นักเรียน นักศึกษา 1 รายการ 791,000 791,000  เงินงบประมาณ 

* 255๙ 24/09/2558 ปรับปรุงห้อง อินเตอร์เน็ต และห้องประชุม 1 รายการ 945,000 945,000  เงินงบประมาณ 

* 255๙ 24/09/2558 ปรับปรุงโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค ์ 1 รายการ 772,000 772,000  เงินงบประมาณ 

รวม: 13     10,989,000 0   
 

 

 
 



 

 

 
8  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
 
นโยบาย 1  เร่งจัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
               ท้ังปวงอย่างแท้จริง 
นโยบาย 2  เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
                และทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
นโยบาย 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มและกระจาย 
                โอกาสทางการศึกษาให้คนไทยท้ังในเมืองและชนบท 
นโยบาย 4  จัดให้มีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา 
นโยบาย 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมโดยรัฐ 
               เป็นผู้วางระบบ นโยบาย กำกับคุณภาพ มาตรฐาน สนับสนุน และระดมทรัพยากร 
               เตรียมความพร้อมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เครือข่ายครอบครัวและ 
               อื่น ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส 
นโยบาย 6  สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
นโยบาย 7  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในการให้ 
                การศึกษา อบรมแก่เด็กและเยาวชน 
นโยบาย 8  ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 
      หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การ 
                   จัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
นโยบาย 9  ส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีศักดิ์ศรีเป็นท่ียอมรับนับถือ และไว้วางใจจากสาธารณชน 
                  รวมทั้ง พัฒนาและผลิตครูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
นโยบาย 10  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักงาน และทำงานเป็น 
นโยบาย 11  ให้โอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุได้ 
                     ฝึกงานอย่างน้อย 1 อาชีพพร้อมท้ังส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอิสระได้ 
นโยบาย 12  ปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี 
                    เพื่อตอบสนองต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้ 
                    ผู้เรียนได้เข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.  กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา 
• แนวคิดหลักในการปฏิรูปการศึกษา การดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ให้ครอบคลุมสาระหลัก 
ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

• ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
• การปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา 
• การปฏิรูปการเรียนรู้ 
• การปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
• การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
• การประกันคุณภาพการศึกษา 
• เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
• การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
• แนวทางในการปฎิรูปการอาชีวศึกษาไปสู่ความสำเร็จ 

การดำเนินการปฏิรูปการอาชีวศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องยึดแนวทางการดำเนินการท่ี 
สำคัญ 3 ประการ คือ 

* ความสอดคล้อง ระหว่างหลักสูตรของสถานศึกษากับความต้องการของบุคคล 
ในชุมชน หรือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นภายใต้ การเปล่ียนแปลงของ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเน้น 
การปฏิบัติจริงและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

* ความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความรู้ความสามารถและพัฒนาการท้ังด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตร่วมกันสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับผู้เรียน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งมีการเช่ือมโยงและ 
ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเทียบโอนประสบการณ์ 
ของผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานประกอบการกับประสบการณ์การเรียนการสอนใน 
สถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีสนใจศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองสามารถ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีควบคู่กับการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 

* คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา คุณลักษณะสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
จะต้องเป็นท่ียอมรับขององค์กร ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการผลผลิตของสถานศึกษา ซึ่งจะมีท้ัง 
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน คุณลักษณะสำคัญ ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคม 
โดยท่ัวไป 3 ประการ คือ 

* เป็นคนดีคนเก่งมีความสุข 
* เป็นคนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น 
* เป็นคนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

โดยเฉพาะความเก่งนั้น จะมีทักษะความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(Vocational Standard) ของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
(Occupation Standard) ท่ีกำหนด 
 
 



 

 

10. จุดเน้นการจัดการอาชีวศึกษา 9 ประการ 
1. ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไร ต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น 
2. ปรับเปล่ียนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่ 
3. ประกันคุณภาพ การมีงานทำ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีวศึกษา 
5. สร้างงาน สร้างรายได้ฝึกเป็นเถ้าแก ่
6. การเทียบโอน-ประสบการณ์ ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ 
7. มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้เรียนเก่ง (FAST TRACK) 
8. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมลงทุน 
9. จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน จัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน 

11.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

 นายพงษ์ศักด์ิ วงษ์ป้อม       

 

 

กรรมการวิทยาลัย 

 

กรรมการบริหารสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
           นางกฤตยาวดี  โพธ์ิอ่อง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

นายพงษ์ศักด์ิ วงษ์ป้อม 
 

ทำหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ 
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นางกฤติยาวดี โพธ์ิอ่อง 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวสาวิตรี  พ้นภัยพาล 

งานบุคลากร 
นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม 

งานการเงิน 
นายสาธิต คณฑา 

งานการบัญชี 
นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ 

งานพัสด ุ
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ 

การอาคารสถานท่ี 
นายณรงค์ฤทธ์ิ เจริญภูมิ 

งานทะเบียน 
นายณรงค์ฤทธ์ิ เจริญภูมิ 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายธวัช จันทร์สิงห์ 

 

งานปกครอง 
นายรัชชาพงษ์   จันดาแก้ว 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางสาววัชรา จันทาสี 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายอาทิตย์  รอดย้อย 

งานครูที่ปรึกษา 
นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน 

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาววิชญาพร บุญอินทร ์

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายศุภวัฒน์ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา 

 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายพัชรพงศ ์ ศรีเรื่องฤทธ์ิ 

 

งานความร่วมมือ 
นายสิทธิ  ชมภู 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาววัชรา จันทาสี 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายปรียา   โคตาจตุรพักตร์ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบอาชีพ 

นางสาวนฐพร  ขุนแก้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวจารุวรรณ  เรืองเจริญ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสาธิต คณฑา 

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวเนตรนารี  เกตุสอน 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายสานนท์ ไชยศาสตร์ 

แผนกวิชาและสาขาวิชา 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาววารุณี กรัดเนียม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6. ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  
6.1 อัตรากำลัง ปี 2561     ข้อมูล ณ วันท่ี 18  กันยายน  2561  

   
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร    

อัตรากำลังของ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์   มีบุคลากรทั้งสิ้น   62   คน  
ก. ข้าราชการ   

10 คน     

 
1 ผู้บริหาร 2 คน      

 
2 ข้าราชการครู 8 คน      

 
3 ข้าราชการพลเรือน - คน      

ข. ลูกจ้างประจำ   
- คน     

 
1 ทำหน้าท่ีสอน - คน      

 
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน      

ค. พนักงานราชการ   
15 คน     

 
1 ทำหน้าท่ีสอน 15 คน      

 
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน      

ง. ลูกจ้างชั่วคราว   
37 คน     

 
1 ทำหน้าท่ีสอน 17 คน      

 
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 20 คน      

          

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ -   คน        
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น -   คน        
          

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง   
- คน     

 
1 พนักงานราชการ  - คน      

 
2 ข้าราชการ 4 คน      

          

 
6.2 

ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา  62 คน  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 
 

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน  รวม  
 - ต่ำกว่า ม.6 ……………… คน   

7 คน 7 คน 

 - ปวช./ม.6 ……………… คน   
1 คน 1 คน 

 - ปวส./อนุปริญญาตรี ……………… คน   
5 คน 5 คน 

 - ปริญญาตรี 34 คน   
7 คน 41 คน 

 - ปริญญาโท 8 คน   
……………… คน 8 คน 

 - ปริญญาเอก ……………… คน   
……………… คน  คน 

          รวม 42 คน  รวม 20 คน 62 คน 

          

 
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง    

 
ก.  ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน  รวม  

 - จ้างด้วยงบบุคลากร ……………… คน   
……………… คน ……………… คน 

 - จ้างด้วยงบดำเนินงาน ……………… คน   
……………… คน ……………… คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 3 คน   
1 คน 4 คน 

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ……………… คน   
……………… คน ……………… คน 

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ ……………… คน   
……………… คน ……………… คน 

         รวม 3 คน  รวม 1 คน 4 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.3.2. ลูกจ้างประจำ - คน (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)   

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1. นาย ..........................................       

        

        

        

 
 
 

6.3  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

6.3.1. ข้าราชการ 10 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)  
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1.  นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ป้อม ป.โท ผู้อำนวยการ   

2.  นางกฤติยาวด ี โพธิ์อ่อง ป.โท รองผู้อำนวยการ       

3.  นายสานนท์  ไชยศาสตร์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์       

4.  นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ป.โท สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง       

5.  นางสาวนฐพร  ขุนแก้ว ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี       
6. นางสาวปาริชาติ  เพ็ชรสุขุม ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
7. นายสาธิต  คณฑา ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

8. นายณรงค์ฤทธิ์  เจริญภูมิ ป.โท สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา       

9. นายสืบศักดิ์  หลงขาว ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์   
10. นายศุภวัตร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง       



 

 

 
 
 
6.3.3. พนักงานราชการ 15 คน        

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.  นายอาทิตย์  รอดย้อย ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน   

2.  นายรัชชาพงษ์  จันดาแก้ว ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

3.  ว่าท่ี พ.ต.ดุสิต  รื่นรวย ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   

4.  นายพัชรพงษ์  ศรีเรืองฤทธิ์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

5.  นางสาวอ้อมใจ  ขำหล่อ ป.โท สาขาวิชาบัญชี   

6.  นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี   

7.  นางสาวทัศนีย์  สุขเกษม ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี   

8.  นางสาวเนตรนารี  เกตุสอน ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์   

9.  นางสาววัชรา  จันทาสี ป.โท สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์   

10. นายทรงศิลป์  พบบ่อเงิน ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์   

11. นายสิทธิ  ชมพู ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์   

12. นายธวัช  จันทร์สิงห์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์   

13. นายอภิสิทธ์  ช่างประดิษฐ์ ป.ตรี สาขาวิศวะกรรมโยธา   

14.  นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ   

15. นางสาวนิตยา  แสงระยับ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ   



 

 

 

 

 

 

           

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว 36 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)   

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.  นางสาวสาวิตรี  พ้นภัยพาล ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ สนับสนุน 
2.  นางสาวสุชา  จุลบุตร ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ สนับสนุน 

3.  นางสาววนิดา  ครุฑานุชาติ ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สนับสนุน 
4.  นายบัญชา  จันทร์ดา ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์ สนับสนุน 
5.  นายชัยวัฒน์  วิเศษเขตการณ์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์ สนับสนุน 
6.  นายณัฐพล  พิลึก ป.ตรี สาขาวิชาก่อสร้าง สนับสนุน 
7.  นายเกริกชัย  มีหนู ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สนับสนุน 
8.  นายวีพันธ์  พึงหวัง ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สนับสนุน 
9. นายเอนก  ทับวิชา ป.ตรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน 
10. นายสุรเชษฐ์  ศิมานนท์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน 
11. นางสาวสุดารัตน์  เทพทรัพย์ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน 
12. นางสาววิชญาพร  บุญอินทร์ ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สนับสนุน 
13. นายพงศกร  วงษ์ไทย ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สนับสนุน 
14. นางสาวณฐมน  จินดา ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สนับสนุน 
15. นางสาวสุจิตรา  บุญนา ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สนับสนุน 
16. นางสาววารุณี  กรัดเนียม ป.ตรี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สนับสนุน 
17. นายศักดิ์นารายณ์  ทิมศิลป์ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
18. นางจิตตรา  โคตาจตุรพักตร์ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
19. นายสุธิชัย  วิวัฒน์พงษ ์ ปวส. เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
20. นายทรงกรด  อุดมพร ปวส. เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
21. นางสาวพัชรินทร์  โตเปรม ปวส. เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
22. นายวิทยา  พัศวงศ์ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
23. นางสาวนิสาชล  เพมขุนทด ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
24. นางสาวภัททิยา  ศรีวงษ์ผาง ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
25. นางสาณัฐฐา  ปรายกระโทก ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
26. นางสาวสุภาวดี  บุญมา ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. นางสาวชญานี  อำภา ป.ตรี เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
28. นางสาวศิริลักษณ์  อุตพันธ์ ปวส. เจ้าหน้าท่ี ธุรการท่ัวไป 
29. นายสมศักดิ ์ นิสุนทร ป.4 พนักงานขับรถ ธุรการท่ัวไป 
30. นายไพรวัลย์  ยันยง ม.3 นักการ ธุรการท่ัวไป 
31. นายเชน  หุ่นโพธิ์ ป.4 นักการ ธุรการท่ัวไป 
32. นางละมัย  ผ่องศรี ป.6 นักการ ธุรการท่ัวไป 
33. นายวิชาญ  ผิวพิมพ์ดี ป.7 นักการ ธุรการท่ัวไป 
34. นายพงษ์ธร  ผาจันทร์ดา ป.6 นักการ ธุรการท่ัวไป 
35. นายณัฐชัย  เกตุศิละ ม.6 ยาม ธุรการท่ัวไป 
36. นายอนุกูล  จุลมุสิ ป.4 ยาม ธุรการท่ัวไป 



 

 

7.1 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง   
รวมทั้งสิ้น 1,020 คน    

หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

1. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน  ยานยนต์ 105 79 36 220 39 29 68       288 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้า 54 56 26 136 31 22 53       189 

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 28 19 29 76 10 5 15       91 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 42 20 11 73   6 6       79 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน บัญชี 41 39 54 134 25 18 43       177 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 31 43 103 15 20 35       138 

 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและฯ                       

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 18   46 5 7 12       58 

รวมทั้งสิ้น 327 262 199 788 125 107 232       1,020 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2561) 94 คน     

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯระยะ
สั้น ................ คน 2.3 

หลักสูตร 
ปชด. ................คน 

   2.2 หลักสูตรทวิศึกษา 64 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................คน 



 

 

            

7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง   
รวมทั้งสิ้น 660 คน    

หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

1. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน  ยานยนต์ 140   140 100  100       240 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้า 60   60 60  60       120 

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 30   30 20  20       50 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 40   40 20  20       60 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม                    

 - สาขาวิชา/งาน บัญชี 40   40 30  30       70 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40   40 30  30       70 

 - สาขาวิชา/งาน ….....................................                    

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและฯ                    

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 30    30  20  20       50 

รวมทั้งสิ้น 380   380 280  232       660 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2561) 94 คน     

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯระยะ
สั้น …............. คน 2.3 

หลักสูตร 
ปชด. ….............คน 

   2.2 หลักสูตรทวิศึกษา 64 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. …............. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ….............คน 



 

 

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

แผนงาน/งบรายจ่าย 

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ (1/2) 
ผลผลิต 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น อุดหนุน รายได้ บกศ 

เรีย
นฟ

รี 1
5 

ปี 

1. 
สิ่ง

ปร
ะดิ

ษฐ
์/

หุ่น
ยน

ต์ 

2. 
โค

รง
กา

ร
ส่ง

เส
ริม

กา
ร

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
 

รวม 

รวมทั้งสิ้น    2,503,000     1,629,100      194,000    8,980,550       -      8,210,000       312,000         60,000     21,888,650  
 1. แผนงานบริหารจัดการศึกษา    2,503,000     1,629,100      194,000     8,348,750             -                -                -                -        12,674,850  
 - งบบุคลากร          3,536,550             3,536,550  
 - งบดำเนินงาน      912,000     1,629,100      194,000               2,735,100  
 - งบลงทุน    1,591,000                   1,591,000  
 - งบเงินอุดหนุน         4,812,200             4,812,200  
 - งบรายจ่ายอื่น             -                -                -                    -                -                -                -    
 2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา             -                -                -         631,800              -       8,210,000       312,000         60,000     9,213,800  
 - งบบุคลากร              -                -                -         631,800                -                -                -         631,800  
 - งบดำเนินงาน             -                -                -                    -                -                -                -    
 - งบลงทุน             -                -                -                    -                -                -                -    
 - งบเงินอุดหนุน             -                -                -                    -                -                -                -    
 - งบรายจ่ายอื่น             -                -                -                    -         312,000         60,000       372,000  
 -  ค่าหนังสือเรียน             -                -                -           1,478,500         1,478,500  
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน             -                -                -             354,200           354,200  
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน             -                -                -             723,600           723,600  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             -                -                -             731,500           731,500  
 - ค่าจัดการเรียนการสอน             -                -                -           4,922,200         4,922,200  



 

 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ (2/2) 

รวมทั้งสิ้นเป็น
เงิน 

โครงการ 

3. 
โค

รง
กา

รล
ดปั

ญห
าอ

อก
กล

าง
คัน

ขอ
งผ

ู้เรีย
น 

4. 
โค

รง
กา

รย
กร

ะด
ับค

ุณภ
าพ

กา
ร

จัด
อา

ชีว
ศึก

ษา
ระ

บบ
ทว

ิภา
ค ี

5. 
โค

รง
กา

รอ
าช

ีวะ
อา

สา
เท

ศก
าล

ปีใ
หม

่ 2
56

1 

6. 
โค

รง
กา

รอ
าช

ีวะ
อา

สา
เท

ศก
าล

สง
กร

าน
ต์ 

25
61

 

7. 
โค

รง
กา

รร
ณร

งค
์ป้อ

งกั
นแ

ละ
ลด

อุบั
ติเ

หต
ุทา

งถ
นน

ภา
ยใ

น
สถ

าน
ศึก

ษา
ฯ 

เท
ศก

าล
ปีใ

หม
่ 

8. 
โค

รง
กา

รร
ณร

งค
์ป้อ

งกั
นแ

ละ
ลด

อุบั
ติเ

หต
ุทา

งถ
นน

ภา
ยใ

น
สถ

าน
ศึก

ษา
ฯ 

เท
ศก

าล
สง

กร
าน

ต ์

9. 
โค

รง
กา

รกิ
จก

รร
มต

รว
จส

ภา
พ

คว
าม

พร
้อม

รถ
โด

ยส
าร

สา
ธา

รณ
ะ 

เท
ศก

าล
ปีใ

หม
่ 

10
. โ

คร
งก

าร
กิจ

กร
รม

ตร
วจ

สภ
าพ

คว
าม

พร
้อม

รถ
โด

ยส
าร

สา
ธา

รณ
ะ 

เท
ศก

าล
สง

กร
าน

ต ์

11
. โ

คร
งก

าร
พัฒ

นา
รูป

แบ
บแ

ละ
ยก

ระ
ดับ

ศูน
ย์ซ่

อม
สร้

าง
เพื่

อ
ชุม

ชน
 

12
.โค

รง
กา

รพั
ฒน

าส
มร

รถ
นะ

คร
ู

อา
ชีว

ศึก
ษา

โด
ยก

าร
พัฒ

นา
ปร

ะส
บก

าร
ณ์ว

ิชา
ชีพ

ใน
สถ

าน
ปร

ะก
อบ

กา
ร (

มา
ตร

ฐา
นท

วิภ
าค

ี) 
ปร

ะจ
ำปี

งบ
ปร

ะม
าณ

 2
56

1 

13
. โ

คร
งก

าร
จัด

กา
รศ

ึกษ
า

คู่ข
นา

นม
ัธย

มศ
ึกษ

าต
อน

ปล
าย

-
ปว

ช 
(ท

วศิ
ึกษ

า) 

14
.โค

รง
กา

รข
ับเ

คล
ื่อน

กิจ
กร

รม
จิต

อา
สา

 เร
าท

ำด
ดี้ว

ยหั
วใ

จ 

15
.โค

รง
กา

ร 

รวม 

  25,000    24,800     61,760    62,600       10,000       10,000     57,720     61,480   540,000     30,000   105,600   110,000        -      1,098,960  
     
20,884,850.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -     12,674,850.00  

        -            -             -                   -             -             -             -             -             -          -               -       3,536,550.00  

                                     -       2,735,100.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -       1,591,000.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -       4,812,200.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -                     -    

  25,000    24,800     61,760    62,600       10,000       10,000     57,720     61,480   540,000     30,000   105,600   110,000        -      1,098,960     8,210,000.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -          631,800.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -                     -    

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -                     -    

  25,000    24,800     61,760     62,600       10,000       10,000     57,720     61,480    540,000     30,000    105,600    110,000        -      1,098,960     1,470,960.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -       1,478,500.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -          354,200.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -          723,600.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -          731,500.00  

        -            -             -            -               -               -             -             -             -             -             -             -          -               -       4,922,200.00  



 

 

ส่วนที่ 3  
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
        

1. ประมาณการรายรับ         41,625,975 บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   
3,984,940 บาท  

 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน      2,097,336.78  บาท     

 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป      1,887,603.10  บาท     

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562  ที่คาดว่าจะได้รับ  37,641,035 บาท  

 
งบบุคลากร       6,552,870.00  บาท     

 
งบดำเนินงาน      5,083,598.88  บาท     

 
งบลงทุน     16,537,500.00  บาท     

 
งบเงินอุดหนุน      8,100,000.00  บาท     

 
งบรายจ่ายอื่น      1,367,066.00  บาท     

        

2. ประมาณการรายจ่าย         37,641,035 บาท 

 งบบุคลากร    
6,552,870 บาท  

 
 - เงินเดือนข้าราชการ                  -    บาท    

 
 - ค่าวิทยฐานะ                  -    บาท    

 
 - ค่าจ้างประจำ  - บาท    

 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    3,536,550.00  บาท    

 
 -  ค่าจ้างครูพิเศษสอน     1,401,120.00  บาท    

 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ       923,040.00  บาท    

 
 -  ค่าจ้างนักการ       320,400.00  บาท    

 
 -  ค่าจ้างยาม       224,400.00  บาท    

 
 -  ค่าจ้างพนักงานขับรถ       147,360.00  บาท    

 
งบดำเนินงาน   

5,083,599 บาท  
 

 -  ค่าตอบแทน     2,472,600.00  บาท    

 
 -  ค่าใช้สอย       904,328.00  บาท    

 
 -  ค่าวัสดุ       649,083.00  บาท    

 
 -  ค่าสาธารณูปโภค     1,057,587.88  บาท    

 
งบลงทุน   

16,537,500 บาท  



 

 

 
 -  ค่าครุภัณฑ์     3,000,000.00  บาท    

 
 -  ค่าส่ิงก่อสร้าง   13,537,500.00  บาท    

 

 

 

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ABU 

     156,106.00  บาท 

   

 

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทาง
บก ระยะที่ 1 เทศกาลปีใหม่ 

       19,240.00  บาท 

   

 

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทาง
บก ระยะที่ 2 และ 3 เทศกาลปีใหม่ 

       38,480.00  บาท 

   

 

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลปีใหม่ 
2561 

       10,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการอาชีวะอาสา เทคลกาลปีใหม่ 
2561 

       61,760.00  บาท 

   

 
งบเงินอุดหนุน   

8,100,000 บาท  

 
 -  ค่าหนังสือเรียน  

   
1,478,500.00  บาท    

 
 -  ค่าอุปกรณ์การเรียน       354,200.00  บาท    

 
 -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน       723,600.00  บาท    

 
 -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      731,500.00  บาท    

 
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน  

   
4,812,200.00  บาท    

        

 
งบรายจ่ายอื่น   

1,367,066 บาท  



 

 

 

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ  

     192,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน
เช้ือเพลิง Honda Eco Mileage 
Challenge ครั้งที่ 20 

       10,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี 

       24,800.00  บาท 

   

 

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center) 

     500,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี) ประจำปี
งบประมาณ 2561 

       30,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทาง
บก ระยะที่ 1 เทศกาลสงกรานต์ 

       23,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทาง
บก ระยะที่ 2 และ 3 เทศกาลสงกรานต์ 

       38,480.00  บาท 

   

 

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาล
สงกรานต์ 2561 

       10,000.00  บาท 

   



 

 

 

 - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
2561 

       62,600.00  บาท 

   

 

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

       25,000.00  บาท 

   

 

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

       60,000.00  บาท 

   

 

 - เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช (ทวิศึกษา) 

     105,600.00  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3   

 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
             หน่วย : บาท   

   แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ   รวมทั้งสิ้น  

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  

 ผลผลิต   โครงการ  
 เงิน

รายได้  
 เป็นเงิน  

 ปวช.   ปวส.  
 อุดหนุน 

สอศ.  
 พัฒนา
ผู้เรียน  

 จัดการ
เรียนการ

สอน  
 รวม  

 1.โครง
การ

................  

 2.โครง
การ

................  

 3โครง
การ

...............  

 4โครง
การ

...............  

 5.โครง
การ

................  

 รวม
ทั้งสิ้น  

 บกศ.    

  17,449,488     23,695   7,150,438      70,000  4 ,282,320   9,591,941          -            -           -           -            -           -       336,964   30,112,905  

  - งบบุคลากร             -               -     3,536,550             -    3 ,016,320    ,552,870          -            -           -           -            -           -               -      6,552,870  

 เงินเดือนข้าราชการ                  -                       -                              -    

 เงินวิทยฐานะ                   -                       -                              -    

 เงินประจำตำแหน่ง                  -                       -                              -    

 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ(ต.ข.ท.ปจต)                  -                       -                              -    

 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                       -                              -    

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       3,536,550        3,536,550                  3,536,550  

 ค่าจ้างชั่วคราว            3,016,320    3,016,320                   3,016,320  

 เงินอื่นๆ                       -                              -    

  -  งบดำเนินงาน      727,988                       -            -           -           -            -           -           



 

 

823,695  1,057,588  70,000  1,266,000  3,945,271  336,964  4,282,235  

       - ค่าตอบแทน      109,800      496,800           -               -     1,266,000    1,872,600          -            -           -           -            -           -        296,964     2,169,564  

 ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)                  -                       -                              -    

 เงินค่าตอบแทนนอกเวลา        109,800           187,200      297,000                      297,000  

 เงินค่าสอนพิเศษ        496,800         496,800      993,600                 296,964     1,290,564  

 ค่าครองชีพ               582,000      582,000                     582,000  

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                  -                       -                              -    

 ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น                  -                       -                              -    

 ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้                       -                              -    

       - ค่าใช้สอย      256,500      134,000           -               -              -        390,500          -            -           -           -            -           -         30,000        420,500  

 ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)                       -                              -    

 ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)                       -                              -    

 ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ        150,000          50,000            200,000                      200,000  

 เงินสมทบประกันสังคม                        -                              -    

 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป            46,500          84,000            130,500                      130,500  

 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุถาวร          10,000                10,000                   10,000         20,000  

 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง          30,000                30,000                       30,000  

 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ          20,000                20,000                   20,000         40,000  

           - คา่วัสดุ      361,688      192,895           -         70,000            -        624,583          -            -           -           -            -           -         10,000       634,583  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          15,000    
  

  
  

      
15,000  

            
        

10,000  
       

25,000  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       100,000  
      

100,000  
  

  
  

     
200,000  

              
      

200,000  



 

 

วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา                       -                              -    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         10,000    
  

  
  

      
10,000  

              
       

10,000  

วัสดุงานสวัสดิการ พยาบาล     
  

        
15,000  

  
      

15,000  
              

       
15,000  

วัสดุก่อสร้าง          10,000  
        

10,000  
  

  
  

      
20,000  

              
       

20,000  

วัสดุคอมพิวเตอร ์         20,000    
  

  
  

      
20,000  

              
       

20,000  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      
  

        
40,000  

  
      

40,000  
              

       
40,000  

วัสดุงานบ้านงานครัวและสวัสดิการ      
  

        
10,000  

  
      

10,000  
              

       
10,000  

วัสดุการเกษตร         10,000    
  

  
  

      
10,000  

              
       

10,000  

วัสดุทำความสะอาด         10,000    
  

  
  

      
10,000  

              
       

10,000  

วัสดุกีฬา (สำหรับส่วนกลาง)     
  

          
5,000  

         5,000                
         

5,000  

วัสดุสื่อการเรียนการสอน  
          

5,000    
  

  
         5,000                

         
5,000  

วัสดุสำนักงาน         35,500    
  

  
  

      
35,500  

              
       

35,500  

วัสดุการศึกษา       146,188  
        

82,895  
  

  
      229,083                     229,083  

 
  - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)  

 

           -               -    
 

1,057,588  
           -              -    

  
1,057,588  

        -            -           -           -            -           -               -    
   

1,057,588  

 ค่าไปรษณีย์                        -                              -    



 

 

 ค่าไฟฟ้า                         -                              -    

 ค่าน้ำประปา       1,057,588       1,057,588                  1,057,588  

 ค่าโทรศัพท์                       -                              -    

 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต                      -                              -    

  - งบลงทุน   16,537,500             -             -               -              -     16,537,500          -            -           -           -            -           -               -      16,537,500  

  1. ครภุัณฑ์                       -                              -    

  - ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอน
ดรอยด์พร้อม Zigbee แบบเมนบอร์ดผ่านแท็ป
เล็ต  

   3,000,000          
  

3,000,000  
              

   
3,000,000  

   2. สิ่งก่อสร้าง                       -                              -    

  - อาคารหอพักพร้อมครภุัณฑ์ 52A08   13,537,500          
 

13,537,500  
              

  
13,537,500  

 ............................................                       -                              -    

  - งบเงินอุดหนุน             -               -    
 

2,556,300  
           -              -    

  
2,556,300  

        -            -           -           -            -           -               -    
   

2,556,300  

  - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    
 

2,556,300  
    

  
2,556,300  

              
   

2,556,300  

  - งบรายจ่ายอื่น             -                                        -    

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ABU 

    
    

156,106  
        156,106                   -      

      
156,106  

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 1 เทศกาลปีใหม ่

    
      

19,240  
    

      
19,240  

                 -      
       

19,240  



 

 

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 2 และ 3 เทศกาลปีใหม ่

    
      

38,480  
         38,480                       38,480  

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลปีใหม่ 2561 

    
      

10,000  
          10,000                       10,000  

 - โครงการอาชีวะอาสา เทคลกาลปใีหม่ 2561     
      

61,760  
          61,760                       61,760  

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ  

    
    

192,000  
        192,000                      192,000  

 - โครงการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 20 

    
      

10,000  
          10,000                       10,000  

 - โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาทวภิาค ี

    
      

24,800  
          24,800                       24,800  

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) 

    
    

500,000  
        500,000                      500,000  

 - โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชวีศึกษาโดย
การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี) ประจำปี
งบประมาณ 2561 

    
      

30,000  
          30,000                       30,000  

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 1 เทศกาลสงกรานต์ 

    
      

23,000  
          23,000                       23,000  



 

 

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 2 และ 3 เทศกาลสงกรานต์ 

    
      

38,480  
         38,480                       38,480  

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลสงกรานต์ 
2561 

    
      

10,000  
          10,000                       10,000  

 - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
2561 

    
      

62,600  
          62,600                       62,600  

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

    
      

25,000  
          25,000                       25,000  

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

    
      

60,000  
          60,000                       60,000  

 - เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคูข่นาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช (ทวิศึกษา) 

    
    

105,600  
        105,600                      105,600  

                              

  - โครงการ      184,000                               184,000  

 - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2561 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถา
ศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

      
        

40,000  
        40,000                       40,000  

 - โครงการ วันคริสต์มาส       
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการตามรอยสุทรภู ่       
             

500  
            500                           500  



 

 

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประจำปีการศึกษา 2562 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร ์       
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       
          

3,000  
         3,000                         3,000  

 - โครงการประกวดมารยาทไทย       
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการสร้างจิตสำนึก ความรักในสถา
บัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  

 - โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวฒุิมาให้
ความรู้ด้านวิชาชีพ 

      
        

15,000  
        15,000                       15,000  

 - โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีกาศึกษา 2562 

      
        

20,000  
        20,000                       20,000  

 - โครงการวันปิยะมหาราช       
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9       
          

2,000  
         2,000                         2,000  

 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 

      
          

3,000  
         3,000                         3,000  

 - โครงการวันแม่แห่งชาติ       
          

2,000  
         2,000                         2,000  



 

 

 - โครงการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีทำบุญ
ตักบาตรปีใหม่ไทย 

      
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการวันสำคญั ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

      
        

15,000  
        15,000                       15,000  

 - โครงการครูที่ปรึกษาพบผูป้กครอง       
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่       
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน       
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค 
ระดับชาติ  

      
        

60,000  
        60,000                       60,000  

 - โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา       
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการแนะแนวการศึกษา       
        

20,000  
        20,000                       20,000  

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา       
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 
2561 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 

                     -                
        

90,000  
       90,000  

 - โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562       
        

20,000  
        20,000                       20,000  

 - โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง       
        

12,000  
        12,000                       12,000  

 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยา
เสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 

      
          

3,000  
         3,000                         3,000  

 - โครงการอบรมลดความเสี่ยงด้านการพนัน
และมั่วสุม 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  



 

 

 - โครงการลดความเสี่ยงด้านการทะเลาะววิาท 
ของนักเรียน นักศึกษา 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพ่ือ
ลดความเสี่ยงการต้ังครรภ์ก่อนวัยของนักเรียน
นักศึกษา 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง 

 

    
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ  

    

          
3,000  

         3,000                         3,000  

 - โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ                  -                              -    

 - โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

                 -                              -    

 - โครงการปลูกป่าปล่อยพันธ์ปลาอาชีวะสือสา
นพระราชปณิธานเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

                 -                              -    

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัด
องค์การวิชาชีพ 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  

 - โครงการสร้างเสริมสรา้งภาวะผู้นำนักเรียน 
นักศึกษา 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  

โครงการประชุมองค์การนักวชิาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  

 - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  

 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวชิาชีพ 
คนดี คนเก่ง 

      
          

2,000  
         2,000                         2,000  



 

 

 - โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคา่นิยมที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษา 
(สวดมนต์เช้าวันศุกร์) 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร       
          

3,000  
         3,000                         3,000  

 - โครงการเข้าคา่ยพักแรมและพิธีประจำกอง
ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแมว่งก์ 

      
        

10,000  
        10,000                       10,000  

 - โครงการกิจกรรมวันคลา้ยวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

      
          

3,000  
         3,000                         3,000  

 - โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี 
ระดับชาติ 

      
        

10,000  
        10,000                       10,000  

 - โครงการ Big Cleaning Day       
          

5,000  
         5,000                         5,000  

 - โครงการกิจกรรม Day Camp และพิธี
ประดับแถบสองส ี

      
          

3,000  
         3,000                         3,000  

 - โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือ
วิสามัญ 

      
          

1,000  
         1,000                         1,000  

 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-นักเรียน
นักศึกษา 

      
          

7,760  
         7,760                         7,760  

 - โครงการกิจกรรมเน่ืองในวันดินโลก (ปลูกต้น
ปอเทือง) 

      
          

2,000  
         2,000              

          
3,000  

         5,000  

 - โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา                      -                
        

22,000  
       22,000  

 - โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 

                     -                
        

25,000  
       25,000  

 - โครงการจัดซื้อกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 
ปวช.56 ประจำปีการศึกษา 2561 

        10,000                10,000                       10,000  



 

 

 - โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

                     -                
        

40,000  
       40,000  

 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน 

        50,000                50,000                       50,000  

 - โครงการปรับปรุงห้องปฏบิัติการ แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        20,000                20,000                       20,000  

 - โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีด
แผนกวิชาการบัญชี และปรับปรุงห้องเครื่องใช้
สำนักงานบัญช ี

        10,000                10,000                       10,000  

 - โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย         30,000                30,000                       30,000  

 - โครงการปรับปรุงวิทยบริการและห้องสมุด         30,000                30,000                       30,000  

 - โครงการจัดทำ พรบ. รถยนต์ราชการ และ
ประกันชั้น 3 

                     -                
        

20,000  
       20,000  

 - โครงการปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหลังโรง
อาหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

                     -                
        

70,000  
       70,000  

 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 
2562 

          1,000                 1,000                         1,000  

 - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

        20,000                20,000                       20,000  

 - โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 

          3,000                 3,000                         3,000  

 - โครงการสถานศึกษาตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

        10,000                10,000                       10,000  

  - สำรองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 
กระทรวง พ้ืนท่ี  

                     -                              -    



 

 

 
 

 
     

ส่วนที่ 3            

3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 

วิทยาลัย ..............วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์.........................  จังหวดั  ..........นครวรรค์................... 
 

 
 

             
หน่วย : บาท 

ที่ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 
งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่ใช้
จ่าย 

1 ต.ค. 61 
1 พ.ย. 

61 
1 ธ.ค. 

61 
รวมไตรมาส 

1 

1 ม.ค. 
62 

1 ก.พ. 
62 

1 มี.ค. 
62 

รวมไตร
มาส 2 

1 เม.ย. 
62 

1 พ.ค. 62 
1 มิ.ย. 

62 
รวมไตรมาส 

3 

1 ก.ค. 
62 

1 ส.ค. 
62 

1 ก.ย. 
62 

รวมไตร
มาส 4 

รวมเป็น
เงิน 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ   
18,514,600 16,608,500 348,000 243,000 470,000 4,000 33,000 35,000 72,000 50,000 253,400 625,700 924,100 123,000 88,000 

4,379,23
5 

308,00
0 6,056,335 

1 งานตามภาระงานประจำ                                       

1.1 งบดำเนินงาน   
                              

4,282,23
5   4,282,235 

1.2 งบลงทุน   16,537,500 16,537,500                                 

    - ค่าครุภัณฑ์ 
ฝ่ายพัสดุ 

3,000,000 3,000,000                                 

    - ค่าสิง่ก่อสร้าง 
ฝ่ายพัสดุ 

13,537,500 13,537,500                                 

2 โครงการตามภาระงานสถานศกึษา   1,039,700 71,000 156,000 243,000 470,000 4,000 33,000 35,000 72,000 20,000 63,000 125,700 203,700 98,000 88,000 97,000 
283,00

0 
1,028,700 

2.1 
  - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2561  

ฝ่ายวิชาการ           2,000          2,000     2,000                 2,000 

2.2 
  - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 
2561  

ฝ่ายวิชาการ                                     

2.3 
 - โครงการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถา
ศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

ฝ่ายวิชาการ         40,000    
        

40,000  
  40,000                         40,000 

2.4   - โครงการ วันคริสต์มาส  แผนกสามัญฯ           1,000      
          

1,000  
1,000                         1,000 



 

 

2.5  - โครงการตามรอยสุทรภู่ แผนกสามัญฯ              500                      500 500         500 

2.6 
  - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561  

งานทวิภาค ี           1,000                      1,000 1,000         1,000 

2.7 
  - โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประจำปีการศึกษา 2562  

งานทวิภาค ี           1,000            1,000   1,000                 1,000 

2.8 
  - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561  

งานทวิภาค ี         10,000                              1,000 1,000 1,000 

2.9
0 

  - โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  แผนกสามัญฯ           1,000                            
          

1,000  
  1,000 1,000 

2.1
0 

  - โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร  

แผนกสามัญฯ           3,000                            
          

3,000  
  3,000 3,000 

2.1
1 

  - โครงการประกวดมารยาทไทย  แผนกสามัญฯ           1,000                              1,000 1,000 1,000 

2.1
2 

  - โครงการตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย  

แผนกสามัญฯ           2,000                              2,000 2,000 2,000 

2.1
3 

  - โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒุิมา
ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ  

ฝ่ายวิชาการ         15,000                            15,000   15,000 15,000 

2.1
4 

  - โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีกาศึกษา 2561  

ฝ่ายวิชาการ         30,000                      
        

30,000  
30,000         30,000 

2.2 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ไทยแลนด์ 4.0  

งานหลักสูตร                                     

2.1
6 

  - โครงการวันปิยะมหาราช  งานกิจกรรมฯ           1,000            1,000      1,000                         1,000 

2.1
7 

 - วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตค 61 งานกิจกรรมฯ           2,000            2,000      2,000                         2,000 

2.1
8 

 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดิทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

งานกิจกรรมฯ           3,000                          3,000     3,000 3,000 

2.1
9 

  - โครงการวันแม่แห่งชาต ิ งานกิจกรรมฯ           2,000                            
          

2,000  
  2,000 2,000 



 

 

2.2
0 

  - โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย  

งานกิจกรรมฯ           5,000      5,000 5,000                         5,000 

2.2
1 

 - โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

งานกิจกรรมฯ         30,000  

 

30,000 

 

    

 

30,000 

 

                        30,000 

2.2
2 

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 

                                      

2.2
3 

 - โครงการครทูี่ปรึกษาพบผู้ปกครอง งานปกครอง           5,000    5,000   5,000                         5,000 

2.2
4 

  - ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  งานกิจกรรมฯ           5,000                              5,000    5,000         5,000 

2.2
5 

  - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  งานกิจกรรมฯ           5,000      5,000 5,000                         5,000 

2.2
6 

  - โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับ
ภาค ระดับชาติ  

งานกิจกรรมฯ        80,000                              80,000 80,000 80,000 

2.2
7 

 - โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา แนะแนว           5,000            
          

5,000  
  5,000                 5,000 

2.2
8 

  - โครงการแนะแนวการศึกษา  งานแนะแนว         30,000    30,000   30,000                         30,000 

2.2
9 

  - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  งานแนะแนวฯ           5,000            
          

5,000  
  5,000                 5,000 

2.3
0 

 - โครงการคดักรองผู้เรียน ประจำปี
การศึกษา 2561 

งานครูท่ี
ปรึกษาฯ 

          1,000                          1,000     1,000 1,000 

2.3
1 

  - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561  

งานสวัสดิการ
ฯ 

        90,000                          90,000     90,000 90,000 

2.3
2 

  - โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 
2562  

งานกิจกรรมฯ         21,200                      
        

21,200  
21,200         21,200 

2.3
3 

  - โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง  งานกิจกรรมฯ         12,000                      
        

12,000  
12,000         12,000 



 

 

2.3
4 

 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้าน
ยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 

งานปกครอง 

 

  

 

                                  

2.3
5 

 - โครงการโรงเรียนสขีาว งานปกครอง           5,000                      
          

5,000  
            

2.3
6 

 - สถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานปกครอง                                     

2.3
7 

  - โครงการอบรมลดความเส่ียงดา้นการ
พนันและมั่วสุม  

งานปกครอง           1,000                      
          

1,000  
1,000         1,000 

2.3
8 

  - โครงการลดความเส่ียงดา้นการทะเลาะ
วิวาท ของนักเรียน นักศึกษา  

งานปกครอง           1,000                      
          

1,000  
1,000         1,000 

2.3
9 

  - โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษา
เพ่ือลดความเส่ียงการตั้งครรภ์ก่อนวัยของ
นักเรียนนักศึกษา  

งานปกครอง           1,000                          1,000     1,000 1,000 

2.4
0 

  - โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง  

งานปกครอง           1,000                            
          

1,000  
  1,000 1,000 

2.4
1 

  - โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ  

งานกิจกรรมฯ 

 

  

 

                  

 

  

 

  

 

  

 

  
          

3,000  
  3,000 

 

3,000 

 

2.4
2 

 - โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ งานกิจกรรมฯ                                     

2.4
3 

  - โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

งานกิจกรรมฯ           5,000                    5,000   5,000         5,000 

2.4
4 

 - โครงการปลูกป่าปล่อยพันธ์ปลาอาชีวะ
สือสานพระราชปณิธานเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

งานกิจกรรมฯ                                     

2.4
5 

  - โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการ
จัดองค์การวิชาชีพ  

งานกิจกรรมฯ           2,000      
          

2,000  
2,000                         2,000 



 

 

2.4
6 

  - โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้นำ
นักเรียน นักศึกษา  

งานกิจกรรมฯ           2,000                      2,000 2,000         2,000 

2.4
7 

  - โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561  

งานกิจกรรมฯ           2,000                      
          

2,000  
2,000         2,000 

2.4
8 

  - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา  

งานกิจกรรมฯ           2,000                            2,000   2,000 2,000 

2.4
9 

  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรม
วิชาชีพ คนดี คนเก่ง  

งานกิจกรรมฯ           2,000          2,000     2,000                 2,000 

2.5
0 

 - โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีด่ีต่อนักเรียน 
นักศึกษา (สวดมนต์เช้าวันศุกร์) 

งานกิจกรรมฯ           1,000                            1,000   1,000 1,000 

2.5
1 

 - โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร งานกิจกรรมฯ           3,000                    3,000   3,000         3,000 

2.5
2 

  - โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำ
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  

งานลูกเสือฯ         10,000    10,000   10,000                         10,000 

2.5
3 

  - โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ  

งานลูกเสือฯ           3,000                          
          

3,000  
    3,000 3,000 

2.5
4 

  - โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี 
ระดับชาติ  

งานลูกเสือฯ         10,000                            10,000    10,000         10,000 

2.5
5 

 - โครงการ Big Cleaning Day งานกิจกรรมฯ           5,000  5,000     5,000                         5,000 

2.5
6 

  - โครงการกิจกรรม Day Camp และพิธี
ประดับแถบสองสี  

งานลูกเสือฯ           3,000                              3,000 3,000 3,000 

2.5
7 

 - โครงการบริการชุมชนและสังคมของ
ลูกเสือวิสามัญ 

งานลูกเสือฯ           1,000    1,000   1,000                         1,000 

2.5
8 

  - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักเรียน
นักศึกษา  

งานกิจกรรมฯ         10,000  10,000     10,000                         10,000 



 

 

2.5
9 

 - โครงการกิจกรรมเน่ืองในวันดินโลก (ปลูก
ต้นปอเทือง) 

งานกิจกรรมฯ           2,000  2,000     2,000                         2,000 

2.6
0 

  - โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา  งานทะเบียนฯ         22,000            22,000   22,000                 22,000 

2.6
1 

 - โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 

งานทะเบียนฯ         25,000              25,000 25,000                 25,000 

2.6
2 

  - โครงการจัดซ้ือกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 
ปวช.56 ประจำปีการศึกษา 2561  

งานทะเบียนฯ         10,000              10,000 10,000                 10,000 

2.6
3 

  - โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

งานทะเบียนฯ         40,000                    40,000   40,000         40,000 

2.6
4 

 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ จรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน 

งานบุคลากร         50,000                      
        

50,000  
50,000         50,000 

2.6
5 

  - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในวิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2562  

งานบุคลากร       200,000      200,000 200,000                         200,000 

2.6
6 

  - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

แผนก
สารสนเทศ 

        20,000                            20,000   20,000 20,000 

2.6
7 

  - โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีด
แผนกวิชาการบัญชี และปรับปรงุห้อง
เครื่องใช้สำนักงานบัญชี  

แผนกการ
บัญช ี

        10,000                            10,000   10,000 10,000 

2.6
8 

  - โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  
งาน

ประชาสัมพัน
ธ์ 

        30,000      30,000 30,000                         30,000 

2.6
9 

  - โครงการปรับปรุงวิทยบริการและ
ห้องสมุด  

งานอาคาร         30,000                            30,000   30,000 30,000 

2.7
0 

 - โครงการจัดทำ พรบ. รถยนต์ราชการ และ
ประกันชั้น 3 

งานยานยนต ์         20,000          20,000      20,000                         20,000 



 

 

2.7
1 

 - โครงการปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหลัง
โรงอาหาร วิทยาลยัเทคนคิแม่วงก์ 

งานอาคาร         70,000    70,000   70,000                         70,000 

2.7
2 

 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี 2562 

งานแผนฯ           1,000            1,000      1,000                         1,000 

2.7
3 

  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
Internet วทิยาลัยเทคนิคแมว่งก์  

งานศูนย์
ข้อมูล 

        20,000                  
        

20,000  
    20,000         20,000 

2.7
4 

  - โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

งานประกันฯ         10,000                              
        

10,000  
10,000 10,000 

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ   937,400   192,000             30,000 190,400 500,000 720,400 25,000     

25,000 745,400 

3.1 
 - โครงการเสริมสร้างนวตักรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ  

         192,000    192,000                               

3.2 
 - โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาค ี

           24,800                    24,800               

3.3 
 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center) 

         500,000                      500,000 500,000         500,000 

3.4 

 - โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี) ประจำปี
งบประมาณ 2561 

           30,000                  30,000     30,000         30,000 

3.5 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

           25,000                          25,000     25,000 25,000 

3.6 
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

           60,000                    60,000   60,000         60,000 

3.7 
 - เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช (ทวศิึกษา) 

         105,600                    105,600   105,600         105,600 

4 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
สถานศึกษา) 

                                      



 

 

4.1 
 - โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ABU 

         156,106          
156,10

6 
    

156,10
6 

                156,106 

4.2 
 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 1 เทศกาลปีใหม่ 

           19,240          19,240     19,240                 19,240 

4.3 
 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 2 และ 3 เทศกาลปีใหม่ 

           38,480          38,480     38,480                 38,480 

4.4 
 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลปีใหม่ 
2561 

           10,000          10,000                         

4.5 
 - โครงการอาชีวะอาสา เทคลกาลปีใหม่ 
2561 

           61,760          61,760                         

4.6 
 - โครงการแขง่ขันรถประหยัดน้ำมัน
เช้ือเพลิง Honda Eco Mileage Challenge 
ครั้งที่ 20 

           10,000    10,000                               

4.7 
 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 1 เทศกาลสงกรานต ์

           23,000                  23,000     23,000         23,000 

4.8 
 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ระยะที่ 2 และ 3 เทศกาลสงกรานต ์

           38,480                  38,480     38,480         38,480 

4.9 
 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาล
สงกรานต์ 2561 

           10,000                  10,000     10,000         10,000 

4.1
0 

 - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต ์
2561 

           62,600                  626,000     626,000         62,600 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

งบหน้ารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 
 

     งบประมาณจัดสรร  

ลำดับ
ที ่

รายการท่ีประมาณการ 
 งบ

ดำเนินงาน 
ปวช.  

 งบ
ดำเนินงาน 

ปวส.  

 งบอุดหนุน  
สอศ.  

 งบอุดหนุน  

 รายได้  รวม 
 ค่า

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน  

 ค่าจัดการ
เรียนการ

สอน  

ประมาณการจาก ปีงบประมาณ 2561 
 
1,160,260  

   
829,100    

 
731,500  

 
4,812,200  

 
2,097,337    

หัก 10 %               -            

คงเหลือ 
 
1,160,260  

   
829,100            -    

 
731,500  

 
4,812,200  

 
2,097,337    

1.งบบุคลากร                       -    

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว                       -    
1.1.1 

ครูพิเศษสอน          
  
1,401,120    

 
1,401,120  

  
ครูพิเศษสอน (สอศ )     

     
379,200        

    
379,200  

1.1.2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ          

     
923,040    

    
923,040  

  
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สอศ)     

     
117,600        

    
117,600  

1.1.3 
นักการ          

     
320,400    

    
320,400  

1.1.4 
ยาม          

     
224,400    

    
224,400  

1.1.5 
พนักงานขับรถ         

     
147,360    

    
147,360  

                          -    
2. งบดำเนินงาน                       -    

2.1 ค่าตอบแทน 
                      -    

2.1.1 ค่าธุรการนอกเวลาผู้บริหาร      
108,000            

   
108,000  

2.1.2 ค่าธุรการหัวหน้างาน                        -    

2.1.3 ค่าธุรการนอกเวลา (บุคลากร)         
     
324,000  

  
    
324,000  

2.1.4 
ค่าสอนพิเศษนอกเวลา (ข้าราชการ,พนักงานราชการ)        

248,260  

     
337,600      

     
185,340    

    
771,200  

2.1.5 
ค่าครองชีพ          

     
582,000    

   
582,000  

2.1.6 ค่าสอนพิเศษนอกเวลา (ครูพิเศษสอน)                    



 

 

665,400  665,400  

2.2 ค่าใช้สอย                       -    
2.2.1 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
    
263,928  

       
50,000    

  
237,700  

     
100,000  

         
3,474  

    
655,102  

2.2.2 
เงินสมทบประกันสังคม          

     
189,780    

   
189,780  

2.2.3 
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป   

      
46,500  

       
84,000          

    
130,500  

2.2.4 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุถาวร 

      
20,000          

       
20,000  

     
40,000  

2.2.5 
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

      
30,210          

       
55,000  

     
85,210  

2.2.6 
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 

      
20,000  

       
20,000          

     
40,000  

2.3 ค่าสาธารณูปโภค                       -    
2.3.1 

ค่าไปรษณีย ์     

     
800,000  

      
   
800,000  

2.3.2 ค่าไฟฟ้า                       -    
2.3.3 ค่าน้ำประปา                      -    
2.3.4 ค่าโทรศัพท ์                     -    
2.3.5 

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต     
  
141,240      

    
141,240  

2.4 ค่าวัสดุ                       -    
2.4.1 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
      
15,000  

       
10,000          

     
25,000  

2.4.2 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

    
100,000  

     
100,000          

    
200,000  

2.4.3 วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา                        -    
2.4.4 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
      
10,000            

     
10,000  

2.4.5 
วัสดุงานสวัสดิการ พยาบาล       

    
15,000      

     
15,000  

2.4.6 
วัสดุก่อสร้าง  

      
15,000  

       
10,000        

       
48,700  

     
73,700  

2.4.7 
วัสดุคอมพิวเตอร์  

      
20,000            

     
20,000  

2.4.8 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        

    
40,000      

     
40,000  

2.4.9 
วัสดุงานบ้านงานครัวและสวัสดิการ        

    
10,000      

     
10,000  

2.4.10 
วัสดุการเกษตร 

        
5,000            

       
5,000  

2.4.11 
วัสดุทำความสะอาด 

      
20,000            

     
20,000  

2.4.12 วัสดุกีฬา (สำหรับส่วนกลาง)                        



 

 

5,000  5,000  

2.4.13 
วัสดุสื่อการเรียนการสอน  

        
5,000            

       
5,000  

2.4.14 
วัสดุสำนักงาน 

      
30,000  

       
10,000          

     
40,000  

2.4.15 วัสดุการศึกษา                       -    
  

วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์  
      
27,000  

       
25,000          

     
52,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  

        
9,000  

         
3,000          

     
12,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

      
17,000  

       
20,000          

     
37,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

      
10,000  

         
6,000          

     
16,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        
6,000  

         
5,000          

     
11,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

      
45,000            

     
45,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 

      
17,000  

       
15,000          

     
32,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

      
13,000  

       
13,000          

     
26,000  

  
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ์

      
15,000            

     
15,000  

                   3  ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง                                             -    

3.1 ครุภัณฑท์ี่ได้รับจัดสรรจาก  สอศ.                        -    

3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       -    

3.3 ค่าครุภัณฑ ์                       -    

3.3.1 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุน                       -    

3.3.2  ค่าครุภณัฑ์จัดซื้อด้วยเงินรายได้                       -    

รวมงบดำเนินงาน 
 
1,115,898  

   
708,600  

 
1,296,800  

 
448,940  

 
5,062,840  

   
127,174  

  
8,760,252  

คงเหลือ 
    
44,362  

   
120,500  

 
1,296,800  

 
282,560  

  
(250,640) 

 
1,970,163    

4. แผนการจัดการศึกษาวิชาชีพ/งาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

4.1 โครงการฝ่ายวิชาการ 

1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561   
    

      
2,000  

    
       
2,000  

2 
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-
NET ประจำปีการศึกษา 2561 

    
    

    
          -    

3 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถาศึกษา ระดับอศจ. 
ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 

      
      
4,000  

    
       
4,000  

4 โครงการ วันคริสต์มาส       
      
1,000  

    
       
1,000  



 

 

5 โครงการตามรอยสุทรภู่       
         
500  

    
         
500  

6 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี
การศึกษา 2561 

                      -    

7 
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาฝึกงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

                      -    

8 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปี
การศึกษา 2561 

            
          -    

9 โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์       
      
1,000  

    
       
1,000  

10 โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       
      
1,000  

    
       
1,000  

11 โครงการประกวดมารยาทไทย       
      
1,000  

    
       
1,000  

12 
โครงการสร้างจิตสำนึก ความรักในสถาบัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

            
          -    

13 
โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิมาใหค้วามรู้ด้านวิชาชีพ   

    
    
15,000  

    
     
15,000  

14 โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2562 
      

    
30,000  

         
30,000  

15 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0                       -    

16 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 

            
          -    

17 
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของ
ผู้เรียนด้านงานอาชีพ 

            
          -    

18 โครงการทวิศึกษาเรียนร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา                       -    

รวมโครงการฝ่ายวิชาการ          -              -              -    
   
55,500  

          -              -    
     
55,500  

4.2 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

1 โครงการวันปิยะมหาราช       
      
1,000  

    
       
1,000  

2 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9                       -    

3 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิรา
ลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

      
      
1,000  

           
1,000  

4 โครงการวันแม่แห่งชาติ       
      
2,000  

    
       
2,000  

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย       
      
5,000  

    
       
5,000  

6 โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                       -    

7 โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง       
      
5,000  

    
       
5,000  

8 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ่       
      
5,000  

    
       
5,000  



 

 

9 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน       
      
5,000  

    
       
5,000  

10 โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ        
    
80,000  

    
     
80,000  

11 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา       
      
2,500  

    
       
2,500  

12 โครงการแนะแนวการศึกษา       
    
30,000  

    
     
30,000  

13 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา       
      
5,000  

    
       
5,000  

14 โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561       
      
1,000  

    
       
1,000  

15 
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 

          
       
90,000  

     
90,000  

16 โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562       
    
21,200  

    
     
21,200  

17 โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง       
    
12,000  

    
     
12,000  

18 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี
การศึกษา 2562 

      
      
1,000  

           
1,000  

19 โครงการอบรมลดความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม       
      
1,000  

    
       
1,000  

20 
โครงการลดความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน 
นักศึกษา 

      
      
1,000  

    
       
1,000  

21 
โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยของนักเรียนนักศึกษา 

      
      
1,000  

           
1,000  

22 โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง       
      
1,000  

    
       
1,000  

23 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ        

      
8,000  

          8,000  

24 โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ                     -    

25 โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                     -    

26 
โครงการปลูกป่าปล่อยพันธ์ปลาอาชีวะสือสานพระราชปณิธาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          
          -    

27 โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัดองค์การวิชาชีพ       
      
6,000  

    
       
6,000  

28 โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน นักศึกษา       
      
7,000  

    
       
7,000  

30 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา                       -    

31 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี คนเก่ง       
    
17,695  

    
     
17,695  

29 
โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2562 

            
          -    

32 
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
ต่อนักเรียน นักศึกษา (สวดมนต์เช้าวันศุกร์) 

            
          -    



 

 

33 โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร                       -    

34 
โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

      
    
25,000  

         
25,000  

35 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ                       -    

36 โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชาติ       
    
10,000  

    
     
10,000  

37 โครงการ Big Cleaning Day                       -    

38 โครงการกิจกรรม Day Camp และพิธีประดับแถบสองส ี                       -    

39 โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือวิสามัญ                       -    

40 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-นักเรียนนักศึกษา                       -    

41 โครงการกิจกรรมเน่ืองในวันดินโลก (ปลูกต้นปอเทือง)       
      
2,000  

  
         
3,000  

       
5,000  

42 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา           
       
22,000  

     
22,000  

43 
โครงการบริจาคโลหิต เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

            
          -    

44 โครงการกิจกรรม กฎและคำปฏิญาณ ของลูกเสือวิสามัญ                       -    

45 โครงการตอบสนองต่อครอบครัวของลูกเสือวิสามัญ                       -    

46 
โครงการทดสอบกำลังและกระโดดหอ 34 ฟุต ของลูกเสือ
วิสามัญ 

            
          -    

47 โครงการถนนปลอดภัย ใสใ่จกฎจราจร                       -    

48 
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงาน 

            
          -    

49 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่                       -    

50 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวะศึกษา(ออก
เยี่ยมบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2562 

            
          -    

รวมโครงการฝ่ายพัฒนาฯ          -              -              -    
 
256,395  

          -    
   
115,000  

    
371,395  

4.3 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1 
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 

          
       
25,000  

     
25,000  

2 
โครงการจัดซื้อกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 ปวช.56 ประจำปี
การศึกษา 2561 

                      -    

3 
โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 

          
       
40,000  

     
40,000  

4 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพกับการปฏิบัติงาน 

                      -    

5 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีมีงบประมาณ สามารถ
ดำเนินการได้) 

        
     
118,730  

  
   
118,730  

6 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

                      -    



 

 

7 
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงเคร่ืองพิมพ์ดีดแผนกวิชาการบัญชี 
และปรับปรุงห้องเคร่ืองใช้สำนักงานบัญชี 

                      -    

8 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย                       -    

9 โครงการปรับปรุงวิทยบริการและห้องสมุด   
       
30,000  

        
     
30,000  

10 โครงการจัดทำ พรบ. รถยนต์ราชการ และประกันชั้น 3           
       
20,000  

     
20,000  

12 
โครงการปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหลังโรงอาหาร 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

          
       
70,000  

     
70,000  

รวมโครงการฝ่ายบริหาทรัพยากร          -    
     
30,000  

          -            -    
   
118,730  

   
155,000  

    
303,730  

4.4 โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562                       -    

2 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet วิทยาลัยเทคนิคแม่
วงก ์

      
20,000  

          
     
20,000  

3 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา                       -    

4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ ่                       -    

5 
โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หุ่นยนต์ 
สื่อการเรียนการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์ 

                      -    

6 
โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน (สถานศึกษา) 

                      -    

7 
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

        
3,000  

          
       
3,000  

8 
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
นักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562 

                      -    

9 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา                       -    

10 โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       -    

รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      
23,000  

               
-    

               
-    

            
-    

               
-    

               
-    

     
23,000  

รวมงบโครงการทั้งหมด 4 ฝ่าย 
    
23,000  

     
30,000            -    

 
311,895  

   
118,730  

   
270,000  

     
753,625  

              
               
-    

รวมงบดำเนินงานท้ังหมด 
 
1,138,898  

   
738,600  

 
1,296,800  

 
760,835  

 
5,181,570  

   
397,174  

  
9,513,877  

คงเหลือ 
    
21,362  

     
90,500    

  
(29,335) 

  
(369,370) 

 
1,700,163  

  

 


