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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
วิสัยทัศน์วิทยาลัย “วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพของเยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่นชนบท  ยกระดับการศึกษา เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ผลิตนักศึกษาให้เป็น
คนดี  คนเก่ง  และดำรงชีพในสังคม  ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชน” 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย 
2. พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นคุณธรรม  บริการประชาชน 

อัตลักษณ์ 
 “นำความรู้สู่บริการวิชาชีพ” 

เอกลักษณ์ 
“บริการชุมชนด้วยวิชาชีพ” 

ปรัชญา 
“ความรู้ด ี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน” 

 
เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และการเรียนรู้ระบบเครือข่าย 
- พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2. พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความชำนาญเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ทดสอบมาตรฐานและฝึกปฏิบัติการจริง 
- สร้างเสริมการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน 

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

การเรียนรู้ ให้มีความชำนาญ
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2.  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา 

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ  ตลอดจนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชนและผู้ปกครองในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาประสบผลสำเร็จ  ในการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์  ในการจัดต้ังสถานศึกษาโดย 
เฉพาะการเปิดสอนวิชาชีพระยะส้ันซึ่งจะเห็นได้จากการยอมรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก 

3.  ผู้นำชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการ  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ศิษย์
เก่าให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4.  สถานศึกษาให้การส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีวิชาชีพ  หารายได้ระหว่างเรียน 
5.  สถานศึกษามีการกำหนดแผนกลยุทธ์และจัดทำโครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา มีการวาง

แผนการทำงาน  มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
6.  สถานศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 

จุดทีต้่องพัฒนา 
1. การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA  ยังไม่ครบทุกขั้นตอน  และผลการดำเนินงานไม่มีความ 

ต่อเนื่อง ไม่มีข้อมูลการนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาท่ีชัดเจน 
2.   ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียน  ควรนำไปใช้เกิดประโยชน์ 

และควรมีการเผยแพร่ต่อชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น 
3.  สถานศึกษาควรส่งเสริม  สนับสนุนเงินทุน เวลา  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูทุกคน ทุกสาขาวิชา 

สนใจในการนำผลงานวิชาการ  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครูเพิ่มมากขึ้น 
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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 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

มาตรการท่ี 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 3  จัดทำแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 5  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 6  จัดระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง 
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กลยุทธที่ 6 การพัฒนาระบบดูแลให้คำปรึกษาชว่ยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
มาตรการท่ี 1 สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
มาตรการท่ี 2 ดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง 
มาตรการท่ี 3 ป้องกันการทะเลาะวิวาทยาเสพติด ส่ิงอบายมุข ในสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 4 ช่วยเหลือให้คำปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนและทุนการศึกษา 
มาตรการท่ี 5 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
มาตรการท่ี 6 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 7 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 

 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Maewong Technical College 

ที่ต้ังสถานศึกษา : เลขท่ี 10/1  หมู่ 10  ถนนเขาชนกัน-ลานสัก 

    ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  60150 

โทรศัพท์ : 056 238 095  

โทรสาร  : 056 238 095 ต่อ 132  

เว็ปไซต์  :  www.mwtech.ac.th 

อีเมล : Nakhonsawan02@vec.mail.go.th 

เนื้อที่ของสถานศึกษา    
 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539  บนเนื้อท่ี 150  ไร่  2 งาน ต้ังอยู่   เลขท่ี 10/1 

หมู่  10  ถนนเขาชนกัน - ลานสัก  ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
เขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติด  บ้านหนองปล้อง 
  ทิศใต้  ติด  บ้านธารมะยม 
  ทิศตะวันออก ติด  ถนนสายเขาชนกัน – ลานสัก 
  ทิศตะวันตก ติด  ภูเขา 
ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันได้เปล่ียน 
เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2539 โดยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิงชัย  มงคลธรรม 
เป็นผู้ลงนาม โดยใช้ช่ือว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี 150 ไร่ 2 งาน  เลขท่ี 10/1  หมู่ 10 ถนน  
เขาชนกัน – ลานสัก  ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  รับนักเรียนจบจากมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้า
ศึกษาต่อโดยมีความเป็นมาในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  พ.ศ.  2540  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

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

  พ.ศ.  2541   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์เพิ่ม  อีก ๑ สาขาวิชา 

  พ.ศ.  2542  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  แผนกวิชาการบัญชี

http://www.mwtech.ac.th/
http://www.mwtech.ac.th/
http://www.mwtech.ac.th/
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พ.ศ.  2544 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง     

พ.ศ.  2545   เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  2546 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน 

พ.ศ.  2547 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

  พ.ศ.  2548  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.  2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้า 

พ.ศ.  2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.  2556 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการก่อสร้าง 

    เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
ประเภทวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ส.  2563       เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                     ประเภทวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาการโรงแรม 

 
สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
  ประวัติความเป็นมาและสภาพโดยทั่วไป 
  คำว่า “แม่วงก์” เป็นช่ือลำน้ำในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – แม่เปิน ซึ่งเป็นลำน้ำท่ีคดเค้ียวไหลเช่ียวหลากวนไป
วนมา จึงเรียกว่า “แม่วงก์” 
  เมื่อประมาณ  30  กว่าปีท่ีผ่านมา  ทางทิศตะวันตกของอำเภอลาดยาว ซึ่งมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ไพศาล เป็นป่าดง
ทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย  ได้ถูกราษฎรท่ีอพยพมาจากท่ีต่าง ๆ เข้าถากถางจับจองเป็นท่ีทำมาหากิน  จาก
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อได้ถูกแบ่งออกเป็นตำบลวังซ่าน   ตำบลแม่วงก์  ตำบลแม่เล่ย์  ซึ่งตำบลแม่เล่ย์ได้แบ่งออกเป็นตำบลเขาชน
กัน ตำบลห้วยน้ำหอมแบ่งออกเป็นตำบลปางสวรรค์ อำเภอ  แม่วงก์ เป็นอำเภอท่ีแยกตัวมาจากอำเภอลาดยาวในจำนวน 13 
อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2535 ในระยะการปกครองของ นายกมล ศิริวัฒนา  นายอำเภอลาดยาว  
เนื่องจากอำเภอลาดยาวเป็นอำเภอท่ีมีขนาดใหญ่มีพื้นท่ีถึง 2,424 ตาราง-กิโลเมตร นายอำเภอหลายคนเคยได้เสนอเรื่องการขอ
แยกการปกครองเพิ่มขึ้นอีก 2 กิ่งอำเภอ  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  จนถึงสมัยของนายศิริพงษ์   จันทร์ชุ่ม  เป็นนายอำเภอจึงได้
เสนอขอแยกตำบลอีก 2  ตำบล คือตำบลปางสวรรค์และตำบลแม่วงก์  ทำให้มีตำบล 16  ตำบล หลังจากนั้นได้เสนอเรื่องขอตั้ง
กิ่งอำเภอไป  2  กิ่งอำเภอ   แต่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติมาเพียง  1 กิ่งอำเภอ คือ กิ่งอำเภอแม่วงก์  โดยให้ต้ังขึ้นบ้านเขาแม่
กระทู้  หมู่ท่ี 9  ตำบลแม่วงก์  ในเนื้อท่ี   240 ไร่เศษ  โดยการประสานงานของนายยุทธยงค์ บูลณ์สิน  กำนันตำบลศาลเจ้าไก่
ต่อ  ในพื้นท่ีป่าสงวน  แม่วงก์ – แม่เปิน ปัจจุบันได้รับการแต่งต้ังเป็นอำเภอ เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 
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ที่ต้ังและอาณาเขตของอำเภอแม่วงก์ 
   อำเภอแม่วงก์ เป็นหนึ่งใน  13  อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ี  766.8  ตาราง
กิโลเมตร  ประชากร 52,664 คน (พ.ศ. 2550)  ความหนาแน่นประชากร  69 คน/ตร.กม. อำเภอแม่วงก์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทอง  และ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศใต้    ติ ด ต่ อกั บ  อ ำเภ อ ชุม ต าบ ง  อ ำ เภ อ แม่ เปิ น  รวม ท้ั ง  อ ำ เภ อ ลาน สัก   แ ละ  อ ำ เภ อ    บ้ าน ไร่    
   จังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง   จังหวัดตาก  
 
  การปกครอง 
   ก)  การปกครองส่วนภูมิภาค 
    อำเภอแม่วงก์แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 67 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่วงก์ จำนวน 9 
หมู่บ้าน  ตำบลแม่เล่ย์  จำนวน  26 หมู่บ้าน  ตำบลวังซ่าน จำนวน 14 หมู่บ้าน และ ตำบลเขาชนกัน จำนวน 18 หมู่บ้าน 
   ข)  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ท้องท่ีอำเภอแม่วงก์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลแม่วงก์ท้ังตำบล  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลแม่เล่ย์ท้ังตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลวังซ่านท้ังตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลเขาชนกันท้ังตำบล  

 
  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   ก   ( ภูมิประเทศ ) ลักษณะภูมิศาสตร์โดยท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลูกฟูก  
    เหมาะแก่การเกษตรจำพวกพืชไร่ ตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำสะแกกรัง ลักษณะลาด
เอียงจากตะวันตกมาตะวันออกโดยมีทิวเขาชนกันกั้นกลางในเขตอำเภอ และมีทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นเหมือนกำแพง
ขนาดใหญ่ทางตะวันตก ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารของสาขาแม่น้ำสะแกกรังและเป็นเขตป่าอนุรักษ์ท่ีสำคัญของประเทศ  
ทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากท่ีเช่ือมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี และอุทยานแห่งชาติคลองลานในจังหวัดกำแพงเพชร 
   ข  ( ภูมิอากาศ )  มีลักษณะร้อนช้ืนกึ่งสะวันนาเนื่องจากอยู่ในเขตเงาฝนของทิว 
    เขาถนนธงชัย   จึงมีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งท่ีเห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15.3  องศาเซลเซียส  และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม   
มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุด  41.5  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเฉล่ีย  28.31  องศาเซลเซียส 

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

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.
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
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ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ด้านศาสนา ประชาชนของอำเภอแม่วงก์  เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนาอื่นบางเล็กน้อย  
และเนื่องจากพื้นท่ีของอำเภอแม่วงก์ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของทางราชการจึงทำให้วัดท่ีได้รับอนุญาตถูกต้องจากทางราชการมีเพียง  
9 วัด โดยเป็นวัดท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  มี 3 วัด และวัดท่ีเป็นสำนักสงฆ์ จำนวน 6 วัด 
   ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ส่วนใหญ่ประชากรแม่วงก์  อพยพมาจากต่างถิ่น ทำให้ไม่มีประเพณี     ท่ีชัดเจนหรือ
เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ  เป็นเพียงประเพณีของแต่ละชุมชนแตกต่างกันออกไป 
 
  สถานที่ท่องเที่ยว และของดีอำเภอแม่วงก์ 
  อำเภอแม่วงก์มีสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจอยู่เป็นจำนวนมากดังนี้  

เข า แ ม่ ก ร ะ ทู้    เป็ น ทิ ว เข า ท่ี เป็ น แ น ว กั้ น ร ะ ห ว่ า ง ต ำบ ล แ ม่ ว ง ก์  ต ำบ ล เข า ช น กั น แ ล ะ ต ำบ ล 
วังซ่านกับตำบลแม่เล่ย์  

 แก่งเกาะใหญ่  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 24 ตำบลแม่เล่ย์ เป็นลำธารน้ำท่ีไหลมาจากป่าในอุทยานแห่งชาติ แม่เรวาและเป็นลำธาร
เดียวกันกับท่ีไหลผ่านแก่งลานนกยูง แก่งเกาะใหญ่ มีลักษณะเป็นโขดหินท่ีผุดขึ้นกลางลำธารอย่างระเกะระกะสูงบ้างต่ำบ้าง 
เวลาน้ำไหลผ่านจะดังซ่าๆ และท่ีพื้นลำธารจำเป็นทราย  ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังเป็นท่ีนิยมท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วง
วันหยุดจะมีนักท่องเท่ียวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก   

น้ำตกแม่เรวา เป็นน้ำตกท่ีมีลักษณะสวยงามและมีความสูงมากต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์     การเดินทางเข้า
ชมไม่สะดวกเนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพราะจะต้องเดินทางผ่านป่าดงดิบเข้าไป  แต่ก็เหมาะสำหรับ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยมีทางเข้าอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร      

 ของดีของอำเภอแม่วงก์  ท่ีขึ้นช่ือมีอยู่มากมาย  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ได้แก่ ผ้ามัดย้อม  
และข้าวแต๋นน้ำแตงโม  ฯลฯ 
 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 Nakhonsawan02@vec.mail.go.th 
เนื้อที่ของสถานศึกษา   150  ไร่   2  งาน  

มีอาคารรวมทั้งส้ิน   24  หลัง 

http://www.mwtech.ac.th/
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สรุปอาคารสิ่งก่อสร้าง  
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  อาคารชั่วคราว/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   
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* 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  สิ่งก่อสร้าง ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เปน็ส่วนประกอบหลัก 

# ปีที่ได้มา วันที่ได้มา รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ใช้ไม่ได ้ 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 ปรับปรุงโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ 772,000 772,000  เงินงบประมาณ 

รวม: 13     10,989,000 0   
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ดร.สุภี  เวียงชัยภูมิ      

คณะกรรมการ 

วิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร 

สถานศึกษา 

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

นายปรียา โคตาจตุรภักตร์ 

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม 
 

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

นายสืบศักด์ิ หลงขาว 
 

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
          นางสาวปาริชาติ  เพ็ชรสุขุม 

งานบุคลากร 
นางสาวปาริชาติ  เพ็ชรสุขุม 

งานการเงิน 
นายปรียา  โคตาจตุรพักตร์ 

งานการบัญชี 
นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ 

งานพัสด ุ
นายสืบศักด์ิ  หลงขาว 

การอาคารสถานท่ี 
นายอาทิตย์ รอดย้อย 

งานทะเบียน 
นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายธนงค์ สีทับทิม 

 

งานปกครอง 
นายรัชชาพงษ์  จันดาแก้ว 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายกิตติพันธ์ จอมธัญ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์ 

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวนิสาชล เพมขุนทด 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์ 

 

งานความร่วมมือ 
ว่าท่ี พ.ต.ดุสิต รื่นรวย 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาววชิราพร  แกล้วการไถ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึก
นางสาวอุทมุพร  แสนเขียว 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบอาชีพ 
นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวจารุวรรณ  เรืองเจริญ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาววิชญาพร  บุญอินทร ์

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวเนตรนารี  เกตุสอน 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายอนุรักษณ์ วิศรสีิทธ์ิ 

แผนกวิชาและสาขาวิชา 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสาวิตรี  พ้นภัยพาล 
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ข้าราชการ รวม   10    คน                 พนักงานราชการ  รวม  15   คน

วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา
ป.เอก ผู้อ ำนวยกำร
ป.โท ครู คศ. 2 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง
ป.ตรี ครู คศ. 1 สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ป.โท ครู คศ. 1 สำขำวิชำช่ำงยนต์
ป.ตรี ครู คศ. 1 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง
ป.ตรี ครู คศ. 1 สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง
ป.ตรี ครูผู้ช่วย สำขำวิชำช่ำงยนต์
ป.โท ครูผู้ช่วย สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

9 นำยอนุรักษณ์ วิศรีสิทธ์ิ ป.ตรี ครูผู้ช่วย สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
# นำยธนงค์ ทับวิชำ ป.ตรี ครูผู้ช่วย สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
ป.โท พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำบัญชี
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำบัญชี
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำบัญชี

18. นำงสำวอุทุมพร  แสนเขียว ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงยนต์
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ฯ
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ฯ
ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ฯ

25. นำยชัยวัฒน์ วิเศษเขตกำรณ์ ป.ตรี พนักงำนรำชกำรครู สำขำวิชำช่ำงยนต์
24. นำงสำวสำวิตรี  พ้นภัยพำล
23. นำงสำวนิตยำ  แสงระยับ
22. นำงสำวจำรุวรรณ เรืองเจริญ

17. นำงสำวทัศนีย์  สุขเกษม

20. นำยธวัช  จันทร์สิงห์
21. นำยอภิสิทธ์  ช่ำงประดิษฐ์

19. นำงสำวเนตรนำรี  เกตุสอน

3. นำงสำวปำริชำติ  เพ็ชรสุขุม

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

16. นำงพัชรอรกุล  ขุนแก้ว
15. นำงสำวอ้อมใจ  ข ำหล่อ

8. นำงสำวกนกนำถ นำหิรัญ

ช่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

2. นำยปรียำ โคตำจตุรพักตร์

7. นำยกิติพันธ์  จอมธัญ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

1. ดร.สุภี  เวียงชัยภูมิ

4. นำยสืบศักด์ิ  หลงขำว
5. นำยศุภวัตร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญำ
6  นำยอุดมศักด์ิ แจ่มมณี

14. นำยพัชรพงษ์  ศรีเรืองฤทธ์ิ
13. ว่ำท่ี พ.ต.ดุสิต  ร่ืนรวย
12. นำยรัชชำพงษ์  จันดำแก้ว
11. นำยอำทิตย์  รอดย้อย
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 ลูกจ้างช่ัวคราว  รวม  33   คน

วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา

ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน

2. นำยธนำธิป  ใจสูงเนิน ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

3 นำยคมกริช  อินทำ ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง

ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

5 นำยคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

6 นำยณัฐพล  พิลึก ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงก้อสร้ำง

7. นำงสำววิชญำพร  บุญอินทร์ ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์

8 นำยไกรลำศ แนบเนียร ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงยนต์

9 นำยวรเชตษ์ ศรีบรรเทำ ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำช่ำงยนต์

ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์

11. นำงสำวอิสสรำพร  สว่ำงจิต ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์

# นำงสำวนิสำชล เพมขุนทด ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ฯ

# นำยสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์ ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

# นำงสำวเบญจพร เสือค ำรณ ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำวิชำสำมัญสัมพันธ์

# นำงสำวสุดำรัตน์ เทพทรัพย์ ป.ตรี ครูพิเศษสอน สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ป.ตรี เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ปวช. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

22. นำงสำวศรุตำ  แสงสูงเนิน ปวช. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

23. นำยธีรวัฒน์  ประสำทแก้ว ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

# นำงสำวเจนจิรำ พิลึก ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

# นำยอนุชิต วำที ปวส. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

20. นำยพิสิฐ  พลูอนันต์

19. นำงสำวศศิธร  โชติตะคุ

21. นำยวิษณุ  ขันทอง

ช่ือ - สกุล

1. นำยชีวิน  วัฒนชัยพล

18. นำงสำวอโณทัย  พรหมจรรย์

17. นำงสำวอมรรัตน์  ฉิมชัย

16. นำงสำวศิริลักษณ์  อุตพันธ์

4. นำยเอนก  ทับวิชำ

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

10. นำงสำวชิรำพร  แกล้วกำรไถ

ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

(ท าหน้าท่ีสอน ธุรการท่ัวไป)

สนับสนุน

สนับสนุน
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วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...) ครูผู้สอน สอนวิชา

ม.3 นักกำรภำรโรง

ป.4 นักกำรภำรโรง

ป.6 นักกำรภำรโรง

ป.7 นักกำรภำรโรง

ป.6 นักกำรภำรโรง

ม.6 ยำม

# นำยเท่ียง  ทองสี ม.6 ยำม

ม.6 ยำม33. นำยสมสักด์ิ  สมประสงค์

30. นำยพงษ์ธร  ผำจันทร์ดำ

29. นำยวิชำญ  ผิวพิมพ์ดี

28. นำงละมัย  ผ่องศรี

27. นำยศรีไพ  ยันยง

ช่ือ - สกุล

ธุรกำรท่ัวไป

ธุรกำรท่ัวไป

ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

31. นำยณัฐชัย  เกตุศิละ

26. นำยไพรวัลย์  ยันยง

ธุรกำรท่ัวไป

ธุรกำรท่ัวไป

ธุรกำรท่ัวไป

ธุรกำรท่ัวไป

ธุรกำรท่ัวไป

ธุรกำรท่ัวไป
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 426 337 247 1,010 203 150 353 0 0 0 1,363
1. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 0 0 0 0
 - สาขาวิชา/งาน  ยานยนต์ 136 110 76 322 54 32 86 0 408
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้า 113 89 52 254 41 40 81 0 335
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 44 33 15 92 27 21 48 0 140
 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 44 40 27 111 20 15 35 0 146
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม 0 0 0 0
 - สาขาวิชา/งาน บัญชี 36 27 31 94 25 18 43 0 137
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 24 31 80 17 12 29 0 109
3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและฯ 0 0 0 0
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 14 15 57 19 12 31 0 88
 - สาขาวิชา/งาน ........................................ 0 0

รวม 426 337 247 1,010 203 150 353 0 1,363

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน 256 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 237 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ..........คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (ทวิศึกษา) 19 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ........คน.

ท้ังปีการศึกษา (2564)

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

1,363
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.



1. ประมาณการรายรับ 22,805,223.00 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 3,333,978.00 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน1,754,725.00 บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป1,579,253.00 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564  ท่ีคาดว่าจะได้รับ 19,471,245 บาท

งบบุคลากร 4,010,570.00 บาท

งบด าเนินงาน2,262,020.00 บาท

งบลงทุน 1,500,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน9,356,680.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน2,341,975.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 21,183,445 บาท
งบบุคลากร 4,010,570 บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ -               บาท

 - ค่าวิทยฐานะ -               บาท

 - ค่าจ้างประจ า          '- บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ4,010,570.00  บาท

งบด าเนินงาน 2,262,020 บาท

 -  ปวช. 585,180.00    บาท

 -  ปวส. 689,040.00    บาท

 - ระยะส้ัน 187,800.00    บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 800,000.00    บาท

งบลงทุน 1,500,000 บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 1,500,000.00  บาท

 -  ค่าส่ิงก่อสร้าง บาท

งบเงินอุดหนุน 9,356,680 บาท

ส่วนท่ี 3 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 -  ค่าหนังสือเรียน 1,573,000.00  บาท

 -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 361,790.00    บาท

 -  ค่าอุปกรณ์การเรียน (สายอาชีพ)178,140.00    บาท

 -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 727,200.00    บาท

 -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน817,950.00    บาท

 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 5,308,500.00  บาท

 -  อุดหนุนโครงการฯ 390,100.00    บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 2,341,975 บาท

117,600         บาท

189,600         บาท

920,000         บาท

756,900         บาท

20,000          บาท

37,000          บาท

22,000          บาท

10,000          บาท

81,000          บาท

 - โครงการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ

 - โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 - โครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
 - โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา
 - โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา 

 - โครงการอาชีวะอาสา 
เทศกาลปีใหม่ 2564

 - โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้
นักเรียน
 - โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา
 - โครงการพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it



10,000          บาท

91,035          บาท

28,680          บาท

58,160          บาท

รายได้สถานศึกษา 1,712,200 บาท

1,712,200.00  

 - โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา 

 - โครงการอาชีวะอาสา 
เทศกาลสงกรานต์ 2564

 - โครงการกิจกรรมตรวจ
สภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับ
 - โครงการกิจกรรมตรวจ
สภาพความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับ

 - เงิน บกศ.



หน่วย : บาท

 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

  2,085,180     1,489,040  187,800   142,000          -    3,904,020     817,950   5,494,356   3,088,230   6,352,545    15,753,081  1,526,344  21,183,445
 - งบบุคลากร -           -            -          -          -         -            -            2,990,520    -            4,010,570    7,001,090    -           7,001,090      

 เงินเดือนข้าราชการ -            -            -             -              

 เงินวิทยฐานะ -            -            -             -              

 เงินประจ าต าแหน่ง -            -            -             -              

 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -            -            -             -              
 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -            -             -              
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -            4,010,570     4,010,570    4,010,570      

ค่าจ้างช่ัวคราว -            2,990,520     2,990,520    2,990,520      

เงินอ่ืนๆ -            -             -              

  -  งบด าเนินงาน 584,500     1,489,040   -          -          -         2,073,540    335,300      2,503,836    143,100      -            2,982,236    681,744     5,737,520      

       - ค่าตอบแทน -           400,000      -         -          -         400,000      -            2,226,656    -            2,226,656    681,744     3,308,400      

 ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -            -            -             -              

 เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -            -             468,000     468,000        

 เงินค่าสอนพิเศษ 400,000       400,000      1,650,656     1,650,656    195,744     2,246,400      

 ค่าครองชีพ -            576,000       576,000       18,000       594,000        

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -            -            -             -              

 ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน -            -            -             -              

 ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -            -             -              

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

       - ค่าใช้สอย 250,000     70,000       -         -          -         320,000      300,000      277,180      143,100      -            720,280       -           1,040,280      

 ค่าเช่าทรัพย์สิน(ข้ันต่ า) -            -             -              

 ค่าเช่ารถยนต์(ข้ันต่ า) -            -             -              

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 100,000      30,000         130,000      300,000       112,708       412,708       542,708        

เงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างช่ัวคราว) -            164,472       164,472       164,472        

เงินสมทบประกันสังคม  (พนักงานราชการ) -            143,100       143,100       143,100        

ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป  70,000        40,000         110,000      -             110,000        

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุถาวร 10,000        10,000        -             10,000          

ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000        50,000        -             50,000          

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000        20,000        -             20,000          

           - ค่าวัสดุ 334,500     219,040      -         -          -         553,540      35,300        -            -            35,300        -           588,840        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000        25,000        -             25,000          

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000      100,000       200,000      -             200,000        

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -            -             -              

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        10,000        -             10,000          

วัสดุงานสวัสดิการ พยาบาล -            10,300         10,300        10,300          

วัสดุก่อสร้าง 50,000         50,000        -             50,000          

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000        20,000        -             20,000          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -            20,000         20,000        20,000          

วัสดุงานบ้านงานครัวและสวัสดิการ -            -             -              

วัสดุการเกษตร 20,000        20,000        -             20,000          

วัสดุท าความสะอาด 30,000        30,000        -             30,000          



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

วัสดุกีฬา (ส าหรับส่วนกลาง) -            5,000           5,000          5,000           

วัสดุส่ือการเรียนการสอน 3,000          3,000         -             3,000           

วัสดุส านักงาน 30,000        30,000        -             30,000          

วัสดุการศึกษา 96,500        69,040         165,540      -             165,540        

  - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต  า) -           800,000      -          -          -         800,000      -            -            -            -             -           800,000        

ค่าไปรษณีย์ -            -             -              

ค่าไฟฟ้า  -            -             -              

ค่าน้ าประปา 800,000       800,000      -             800,000        

ค่าโทรศัพท์ -            -             -              

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต -            -             -              

  - งบลงทุน 1,500,000  -            -         -          -         1,500,000    -            -            -            -             -           1,500,000      

  1. ครุภัณฑ์ 1,500,000    1,500,000    1,500,000      

   2. ส่ิงก่อสร้าง -            -              

  - งบเงินอุดหนุน -           -            -         142,000    -         142,000      -            -            2,945,130    -            2,945,130    -           3,087,130      

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบข้ัน
พ้ืนฐาน (หนังสือเรียน)

-            1,573,000     1,573,000    1,573,000      

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบข้ัน
พ้ืนฐาน (อุปกรณ์การเรียน)

-            361,790       361,790       361,790        



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียนสายอาชีวศึกษา

-            178,140       178,140       178,140        

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบข้ัน
พ้ืนฐาน (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

-            727,200       727,200       727,200        

  - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

142,000     142,000      -             142,000        

  - โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน นักศึกษา ท่ียากจน

105,000       105,000       105,000        

  - งบรายจ่ายอื น -           -            187,800  -          -         187,800      -            -            -            2,341,975    2,341,975    -           2,529,775      

 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืน
ครูให้นักเรียน

-            117,600       117,600       117,600        

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

189,600       189,600       189,600        

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center)

-            920,000       920,000       920,000        

 - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

-            756,900       756,900       756,900        



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการอาชีวต้านยาเสพติดยาเสพติด -            20,000         20,000        20,000          

 - ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะส้ัน

187,800    187,800      -             187,800        

 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

-            37,000         37,000        37,000          

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-            22,000         22,000        22,000          

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาลปีใหม่

-            10,000         10,000        10,000          

 - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ -            81,000         81,000        81,000          

 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความ
พร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการ
ขนส่งทางบก หมวดท่ี 2 และ 3 เทศกาลปี
ใหม่ 2564

28,680         28,680        28,680          

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา เทศกาล
สงกรานต์

-            10,000         10,000        10,000          

 - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
 2564

-            91,035         91,035        91,035          



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 -  โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความ
พร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการ
ขนส่งทางบก หมวดท่ี 2 และ 3 เทศกาล
สงกรานต์ 2564

58,160         58,160        58,160          

  - โครงการ 680          -            -         -          -         680            482,650      -            -            -            482,650       844,600     1,327,930      

 - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2563

-            2,000           2,000          2,000           

โครงการสอบปลายภาคการศึกษา 3,000           3,000          3,000           
 - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 
2563

-            1,000           1,000          1,000           

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563

-            50,450         50,450        50,450          

 - โครงการ วันคริสต์มาส -            3,000           3,000          3,000           

 - โครงการตามรอยสุนทรภู่ -            2,000           2,000          2,000           

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563

-            2,000           2,000          2,000           

 - โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน
นักศึกษาฝีกงาน

-            -             2,000        2,000           

 - โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง -            15,000         15,000        15,000          

 - โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกอาชีพ

-            -             -              



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2564

-            5,000           5,000          5,000           

 - โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ -            2,000           2,000          2,000           

 - โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร -            3,000           3,000          3,000           

 - โครงการประกวดมารยาทไทย -            2,000           2,000          2,000           

 - โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย -            1,000           1,000          1,000           

 - โครงการน าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้ด้านวิชาชีพ

-            24,000         24,000        24,000          

 - โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีกาศึกษา 2564

-            40,000         40,000        40,000          

 - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูท้ังระบบ

-            -             -              

 - โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพ

-            -             -              

 - โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

10,000         10,000        10,000          

โครงการทวิศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

 - โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

-            -             -              



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

   โครงการการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ(Digital Education Excellence
 Platform)

-            -             40,000       40,000          

    โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถาน
ประกอบการ การฝึกอาชีพระหว่างครูนิเทศและครู
ฝึกและการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพของนักเรียน
นักศึกษาในสถานประกอบการ

    โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา
ก่อนออกฝึกอาชีพและประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ

   โครงการการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 7,000           7,000          7,000           

 - โครงการวันปิยะมหาราช -            2,000           2,000          2,000           

 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 รัชกาลท่ี 10

6,000           6,000          6,000           

 - โครงการวันท่ี 5 ธันวาคม 1,000           1,000          1,000           

 - โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 2,000           2,000          2,000           

 - โครงการเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 5,000           5,000          5,000           

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท าบุญ
ตักบาตรปีใหม่ไทย

5,000           5,000          5,000           



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

5,000           5,000          5,000           

 - โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10,000         10,000        10,000          

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2564

3,000           3,000          3,000           

 - โครงการเครือข่ายผู้ปกครองประจ าปี
การศึกษา 2564

5,000           5,000          5,000           

 - โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจ าปี
การศึกษา 2564

10,000         10,000        10,000          

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564

5,000           5,000          5,000           

 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 10,000         10,000        10,000          

 - โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค 
ระดับชาติ

-             -              

 - โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 2,000           2,000          2,000           

 - โครงการแนะแนวการศึกษา 30,000         30,000        30,000          

 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 5,000           5,000          5,000           
 - โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 
2564

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

-             80,000       80,000          



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 21,200         21,200        21,200          

 - โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง 5,000           5,000          5,000           

 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยา
เสพติด ประจ าปีการศึกษา 2564

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการลดความเส่ียงด้านการพนันและม่ัว
สุม

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการลดความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท
 ของนักเรียน นักศึกษา

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพ่ือ
ลดความเส่ียงการต้ังครรภ์ก่อนวัยของนักเรียน
นักศึกษา

3,000           3,000          3,000           

 - โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเส่ียง

5,000           5,000          5,000           

 - โครงการโรงเรียนสีขาว 5,000           5,000          5,000           
 - โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ

2,000           2,000          2,000           

โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ 2,000           2,000          2,000           

 - โครงการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัด
องค์การวิชาชีพและเสริมสร้างภาวะผู้น า

6,000           6,000          6,000           

 - โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน 
นักศึกษา

7,000           7,000          7,000           



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564

2,000           2,000          2,000           

 - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 2,000           2,000          2,000           

 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
คนดี คนเก่ง

20,000         20,000        20,000          

 - โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษา 
(สวดมนต์เช้าวันศุกร์)

1,000           1,000          1,000           

 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถนน
ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563

-             -              

 - โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร 1,000           1,000          1,000           

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเล้ียงลูกเสือ 
(กองร้อยพิเศษ)

-             -              

 - โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจ ากอง
ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

25,000         25,000        25,000          

 - โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ

5,000           5,000          5,000           

 - โครงการพีธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและ
ประดับแถบ 2 สี

4,000           4,000          4,000           

 - โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วม
ชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ

10,000         10,000        10,000          



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชาติ -             -              

 - โครงการ Big Cleaning Day 2,000           2,000          2,000           

 - โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือ-
เนตรนารีวิสามัญ (ร่วม Big)

3,000           3,000          3,000           

 - โครงการกิจกรรมวันวชิราวุธ 3,000           3,000          3,000           
 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-นักเรียน
นักศึกษา

10,000         10,000        10,000          

 - โครงการบริจาคโลหิต เพ่ีอถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-             -              

 - โครงการกิจกรรม กฎและค าปฏิญาณ ของ
ลูกเสือวิสามัญ

-             -              

 - โครงการตอบสนองต่อครอบครัวของลูกเสือ
วิสามัญ

-            -             -              

 - โครงการทดสอบก าลังใจและกระโดดหอ 34
 ฟุต ของลูกเสือวิสามัญ

-            -             -              

 - โครงการถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร -            -             -              

 - โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า
สู้ตลาดแรงงาน

-            -             -              

 - โครงการอ าเภอย้ิมเคล่ือนท่ี -            -             -              

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา(ออกเย่ียมบ้าน) ประจ าปี
การศึกษา 2564

-            10,000         10,000        10,000          



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการ the SET  Foundation -            5,000           5,000          5,000           

 - โครงการขยะเป็นทุนการศึกษา เพ่ือสร้าง
จิตส านึกผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

-            -             -              

 - โครงการเก็บขยะ ท าความสะอาดห้องน้ า
สาธารณะ เพ่ือสร้างจิตส านึกผู้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา

-            -             -              

 - โครงการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนสงเคราะห์
ช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาส เรียนดีแต่
ฐานะยากจน

-            -             -              

 - โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา -            20,000         20,000        22,000       42,000          

 - โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563

-            -             50,000        50,000          

 - โครงการจัดซ้ือกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 
ของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563

-            -             20,000        20,000          

 - โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

-            -             70,000        70,000          

 - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-            -             10,000        10,000          

 - โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการและ
ห้องสมุด

-            -             172,600       172,600        

 - โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบแสงสว่าง
ในโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์

-            -             3,000          3,000           



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน

-            -             -              

 - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2564

-            -             -              

 - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

-            -             200,000       200,000        

 - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไทย
แลนด์ 4.0

-            -             -              

   โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือรองรับการ
ปิดงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564

20,000        20,000          

   โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชา
เทคนิคพ้ืนฐาน

45,000        45,000          

   โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี (แผนก
ช่างยนต์)

20,000        20,000          

   โครงการพัฒนาส่ืองานประชาสัมพันธ์ 10,000        10,000          

   โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10,000        10,000          

   โครงการปรับปรุงห้องน้ าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10,000        10,000          

   โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10,000        10,000          

 - โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

680            680            -             680              

 - โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
สถานศึกษา

-            -             -              



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

   โครงการพัฒนาบุคลากรและเขียน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 - โครงการพัฒนาระบบเครือค่ายไร้สาย 
(Wireless LAN) แบบจุดต่อจุด (Point - to - 
Point)

-            -             30,000        30,000          

 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดู
งาน

-            -             -              

 - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่

-            -             -              

 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
อบรมการสร้างจิตส านึกในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

-            -             -              

 - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน

-            -             -              

 - โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การ
วิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน 
(สถานศึกษา)

-            3,000           3,000          3,000           

 - โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ

-            10,000         10,000        10,000          

 - โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ประจ าปี
งบประมาณ 2564

-            -             -              

 - โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

-            -             -              

 - โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-            -             -              



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 โครงการ....

 วิจัย
สร้างองค์
ความรู้

 รวม  รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้ 

 รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ  เป็นเงิน

รวมท้ังส้ิน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 งบเงินอุดหนุน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์

 - โครงการจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ ครุภัณฑ์ 
ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

20,000        20,000          

    โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

  - ส ารองเพื อสนับสนุนงานนโยบาย สอ
ศ. กระทรวง พ้ืนที 

-           -             
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 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการท่ีด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

โครงการฝ่ายวิชาการ

โครงการท่ีขออนุมัติด าเนินการในฝ่ายวิชาการมีท้ังหมด 26 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานเป็น
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน จ านวน  172,450 บาท  และงบรายได้สถานศึกษา 42,000  บาทดังต่อไปน้ี

1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564

2 โครงการสอบปลายภาคการศึกษา

3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2564

4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถาศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564

5 โครงการ วันคริสต์มาส

6 โครงการตามรอยสุนทรภู่

7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2564

8 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาฝีกงาน

9 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง

10 โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพ

11 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

12 โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

13 โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

14 โครงการประกวดมารยาทไทย

15 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย

16 โครงการน าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ

17 โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

18
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูตามโครงการ
พัฒนาครูท้ังระบบ

19 โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพ

20 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

21 โครงการทวิศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

22 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

23 โครงการการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform)
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24
โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ การฝึกอาชีพระหว่างครูนิเทศและครูฝึกและการ

นิเทศติดตามการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
25 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

26 โครงการการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 214,450 บาท

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการท่ีขออนุมัติด าเนินการในฝ่ายวิชาการมีท้ังหมด 62 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน เป็น
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน จ านวน  297,200 บาท  และงบรายได้สถานศึกษา 102,000  บาทดังต่อไปน้ี

1 โครงการวันปิยะมหาราช

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10

3 โครงการวันท่ี 5 ธันวาคม

4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

5
โครงการเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

6 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท าบุญตักบาตรปีใหม่ไทย

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

9 โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

10 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2565

11 โครงการเครือข่ายผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา 2565

12 โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2565

13 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565

14 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

15 โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ

16 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
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17 โครงการแนะแนวการศึกษา

18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

19 โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2565

20 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

21 โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565

22 โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง

23 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2565

24 โครงการลดความเส่ียงด้านการพนันและม่ัวสุม

25 โครงการลดความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา

26 โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพ่ือลดความเส่ียงการต้ังครรภ์ก่อนวัยของนักเรียนนักศึกษา

27 โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง

28 โครงการโรงเรียนสีขาว

29 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ

30 โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ

31 โครงการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

32 โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัดองค์การวิชาชีพและเสริมสร้างภาวะผู้น า

33 โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน นักศึกษา

34 โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565

35 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

36 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี คนเก่ง

37 โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษา (สวดมนต์เช้าวันศุกร์)

38 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

39 โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเล้ียงลูกเสือ (กองร้อยพิเศษ)
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41 โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจ ากองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

42 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

43 โครงการพีธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

44 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ

45 โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชาติ

46 โครงการ Big Cleaning Day

47 โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ (ร่วม Big)

48 โครงการกิจกรรมวันวชิราวุธ

49 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-นักเรียนนักศึกษา

50 โครงการบริจาคโลหิต เพ่ีอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

51 โครงการกิจกรรม กฎและค าปฏิญาณ ของลูกเสือวิสามัญ

52 โครงการตอบสนองต่อครอบครัวของลูกเสือวิสามัญ

53 โครงการทดสอบก าลังใจและกระโดดหอ 34 ฟุต ของลูกเสือวิสามัญ

54 โครงการถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

55 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงาน

56 โครงการอ าเภอย้ิมเคล่ือนท่ี

57 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา(ออกเย่ียมบ้าน) ประจ าปีการศึกษา 2565

58 โครงการ the SET  Foundation

59 โครงการขยะเป็นทุนการศึกษา เพ่ือสร้างจิตส านึกผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

60 โครงการเก็บขยะ ท าความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ เพ่ือสร้างจิตส านึกผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

61 โครงการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาส เรียนดีแต่ฐานะยากจน

62 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 399,200 บาท
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โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการท่ีขออนุมัติด าเนินการในฝ่ายวิชาการมีท้ังหมด 17 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน เป็น
งบรายได้สถานศึกษา 578,000  บาทดังต่อไปน้ี

1 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564

2 โครงการจัดซ้ือกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 ของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

3 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

4 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบแสงสว่างในโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์

7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน

8 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565

9 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

10 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือรองรับการปิดงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

13 โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี(แผนกช่างยนต์)

14 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์

15 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 โครงการปรับปรุงห้องน้ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 578,000 บาท
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โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการท่ีขออนุมัติด าเนินการในฝ่ายวิชาการมีท้ังหมด 15 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน เป็น
งบด าเนินงาน ปวช. 680 บาท งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน 13,000 บาท งบรายได้สถานศึกษา 50,000  บาท
ดังต่อไปน้ี

1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา

3 โครงการพัฒนาบุคลากรและเขียนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 โครงการพัฒนาระบบเครือค่ายไร้สาย (Wireless LAN) แบบจุดต่อจุด (point-to-point)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน

6 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผน
ธุรกิจ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน

9 โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน (สถานศึกษา)

10 โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

11 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ประจ าปีงบประมาณ 2565

12 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

13 โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

15 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 63,680 บาท
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 21,183,445 17,718,020 251,450 25,000 246,680 15,000 130,000 494,195 933,900 1,114,200 163,000 63,000 24,000 21,183,445

1 งานตามภาระงานประจ า 9,319,070 9,319,070 9,319,070

1.1 งบด าเนินงาน 3,724,940 3,724,940 3,724,940

1.2 งบลงทุน 1,500,000 1,500,000 1,500,000

  - ค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ 1,500,000 1,500,000 1,500,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,210,330 26,680 109,450 25,000 127,000 15,000 130,000 335,000 140,000 89,200 141,000 42,000 24,000 1,204,330

2.1
  - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2564

ฝ่ายวิชาการ       2,000 2,000 2,000

2.2       โครงการสอบปลายภาคการศึกษา ฝ่ายวิชาการ       3,000       3,000 3,000

2.3
  - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2564

ฝ่ายวิชาการ       1,000 1,000 1,000

2.4
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถาศึกษา 
ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564

ฝ่ายวิชาการ      50,450     50,450 50,450

2.5  - โครงการ วันคริสต์มาส แผนกสามัญฯ 3,000      3,000      3,000

2.6  - โครงการตามรอยสุนทรภู่ แผนกสามัญฯ 2,000      2,000 2,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์   จังหวัดนครสวรรค์
หน่วย : บาท

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.7
  - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจ าปี
การศึกษา 2564

งานทวิภาคี 2,000      1,000 1,000

2.8  - โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาฝีกงาน
แผนกช่าง
ยนต์

2,000      2,000 2,000

2.9
 - โครงการแข่งขันรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง Honda Eco
 Mileage Challenge

แผนกช่างยนต์ 15,000     10,000 10,000

2.10     โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพ งานทวิภาคี

2.11
  - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจ าปี
การศึกษา 2564

งานทวิภาคี       5,000 5,000 5,000

2.12  - โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แผนกสามัญฯ 2,000      2,000      2,000

2.13  - โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร แผนกสามัญฯ 3,000      3,000 3,000

2.14  - โครงการประกวดมารยาทไทย แผนกสามัญฯ 2,000      2,000 2,000

2.15  - โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย แผนกสามัญฯ 1,000      1,000 1,000

2.16
  - โครงการน าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ      24,000 24,000 24,000

2.17
  - โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีกา
ศึกษา 2564

ฝ่ายวิชาการ      40,000     40,000 40,000

2.18
    โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครู
ท้ังระบบ

2.19
     โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.20   - โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิชาการ      10,000 10,000 10,000

2.21
      โครงการทวิศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิชาการ

2.22
      โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

วิชาการ

2.23
       โครงการการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform)

วิชาการ      40,000 40,000 40,000

2.24

       โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถาน
ประกอบการ กาฝึกอาชีพระหว่างครูนิเทศและครูฝึกและ
การนิเทศติดตามการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานประกอบการ

งานทวิภาคี

2.25
       โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึก
อาชีพและประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

งานทวิภาคี

2.26
 โครงการการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน

วิชาการ       7,000 7,000 7,000

2.27  - โครงการวันปิยะมหาราช งานกิจกรรมฯ 2,000      2,000       2,000

2.28
 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10

งานกิจกรรมฯ       6,000 6,000 6,000

2.29  - โครงการวันท่ี 5 ธันวาคม งานกิจกรรมฯ       1,000 1,000 1,000

2.30 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 งานกิจกรรมฯ       2,000        2,000 2,000

2.31
  - โครงการเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง

งานกิจกรรมฯ 2,000      2,000      2,000

2.32   - โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ งานกิจกรรมฯ 5,000      5,000      5,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.33
  - โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท าบุญตักบาตรปี
ใหม่ไทย

งานกิจกรรมฯ       5,000 5,000 5,000

2.34
   - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

งานกิจกรรมฯ       5,000 5,000 5,000

2.35  - โครงการวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานกิจกรรมฯ 10,000     10,000 10,000

2.36
 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา
 ประจ าปี 2565

งานกิจกรรมฯ       3,000 3,000 3,000

2.37  - โครงการเครือข่ายผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา2565 งานปกครอง       5,000 5,000 5,000

2.38  - โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา2565 งานปกครอง      10,000 10,000 10,000

2.39
  - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา
 2565

งานกิจกรรมฯ 5,000      5,000      5,000

2.40  - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน งานกิจกรรมฯ 10,000     10,000 10,000

2.41   - โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ งานกิจกรรมฯ

2.42  - โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา แนะแนว 2,000      2,000      2,000

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

2.44  - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา งานแนะแนวฯ 5,000      5,000      5,000

2.45  - โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 งานครูท่ีปรึกษาฯ 2,000      2,000 2,000

2.46
  - โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565

งานสวัสดิการฯ     80,000 80,000 80,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.47   - โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมฯ 21,200     21,200    21,200

2.48  - โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง งานกิจกรรมฯ 5,000      5,000      5,000

2.49
 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานปกครอง       2,000       2,000 2,000

2.50   - โครงการอบรมลดความเส่ียงด้านการพนันและม่ัวสุม งานปกครอง 2,000      2,000      2,000

2.51
  - โครงการลดความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท ของ
นักเรียน นักศึกษา

งานปกครอง       2,000       2,000 2,000

2.52
  - โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพ่ือลดความเส่ียง
การต้ังครรภ์ก่อนวัยของนักเรียนนักศึกษา

งานปกครอง       3,000 3,000 3,000

2.53   - โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง งานปกครอง 5,000      5,000      5,000

2.54     โครงการโรงรียนสีขาว งานปกครอง 5,000      5,000 5,000

2.55   - โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ งานกิจกรรมฯ 2,000       2,000      2,000

2.56  - โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ งานกิจกรรมฯ 2,000      2,000 2,000

2.57   - โครงการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งานกิจกรรมฯ       2,000 2,000 2,000

2.58
  - โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัดองค์การ
วิชาชีพและเสริมสร้างภาวะผู้น า

งานกิจกรรมฯ       6,000       6,000 6,000

2.59   - โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมฯ 7,000      7,000 7,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.60
  - โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2565

งานกิจกรรมฯ       2,000       2,000 2,000

2.61   - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ 2,000      2,000 2,000

2.62   - โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี คนเก่ง งานกิจกรรมฯ      20,000 20,000 20,000

2.63
 - โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษา (สวดมนต์เช้าวันศุกร์)

งานกิจกรรมฯ       1,000 1,000 1,000

2.64
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
 ประจ าปีการศึกษา 2565

งานกิจกรรมฯ

2.65 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือจราจร งานกิจกรรมฯ       1,000 1,000 1,000

2.66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเล้ียงลูกเสือ (กองร้อยพิเศษ) งานกิจกรรมฯ

2.67
  - โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจ ากองลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

งานลูกเสือฯ      25,000 25,000 25,000

2.68   - โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือฯ       5,000       5,000 5,000

2.69   - โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี งานลูกเสือฯ       4,000 4,000 4,000

2.70
  - โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ

งานลูกเสือฯ      10,000 10,000 10,000

2.71   - โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชาติ งานลูกเสือฯ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.72   - โครงการ Big Cleaning  Day งานกิจกรรมฯ       2,000 2,000 2,000

2.73
 - โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือ-เนตรนารี
วิสามัญ (ร่วม Big)

งานลูกเสือฯ 3,000      3,000 3,000

2.74  - โครงการกิจกรรมวันวชิราวุธ งานลูกเสือฯ 3,000      3,000 3,000

2.75   - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมฯ 10,000     10,000 10,000

2.76
 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(ออกเย่ียมบ้าน) ประจ าปีการศึกษา 2565

งานครูท่ีปรึกษาฯ 10,000     10,000 10,000

2.77   - โครงการ The SET Foundation งานแนะแนว 5,000      5,000 5,000

2.78   - โครงการจัดท าคู่มือ นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 20,000     20,000 20,000

2.79
 - โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานทะเบียนฯ      50,000 50,000 50,000

2.80
  - โครงการจัดซ้ือกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 ปวช.56 
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานทะเบียนฯ      20,000 20,000 20,000

2.81
  - โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565

งานทะเบียนฯ      70,000 70,000 70,000

2.82
     โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานอาคารฯ      10,000 10,000 10,000

2.83   - โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด งานอาคารฯ    100,000 100,000 100,000

2.84
  - โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบแสงสว่างในโรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่าง
ยนต์

      3,000 3,000 3,000

2.85   - โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ งานบุคลากร    200,000 200,000 200,000

2.86
    โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือรองรับการปิด
งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565

งานการบัญชี      20,000 20,000 20,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

2.87  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน งานอาคารฯ      45,000 45,000 45,000

2.88  โครงการปรับปรุงห้องทฤษฎี (แผนกช่างยนต์) งานอาคารฯ      20,000 20,000 20,000

2.89  โครงการพัฒนาส่ืองานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์      10,000 10,000 10,000

2.90  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูล      10,000 10,000 10,000

2.91  โครงการปรับปรุงห้องน้ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ งานอาคารฯ      10,000 10,000 10,000

2.92  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ งานอาคารฯ      10,000 10,000 10,000

2.93  - โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 งานแผนฯ 680        680         680

2.94
 - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
แบบจุดต่อจุด (Point- to - Point)

งานศูนย์ข้อมูลฯ 30,000     30,000 30,000

2.95  - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน งานการค้า 10,000     10,000 10,000

2.96
โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การวิจัย นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน (สถานศึกษา)

งานวิจัยฯ 3,000      3,000 3,000

2.97
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

งานทวิภาคี 10,000     10,000 10,000

2.98
โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานการค้า 20,000     20,000 20,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 5,150,230 3,147,330 142,000 793,900 1,025,000 22,000 21,000 5,151,230

3.1
 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ

งานวิจัยฯ 142,000    142,000 142,000

3.2  - โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี งานทวิภาคี 37,000      37,000 37,000

3.3
 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)

งานโครงการพิเศษ 920,000    920,000 920,000

3.4  - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา งานครูท่ีปรึกษาฯ 22,000      22,000 22,000

3.5
 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ี
ยากจน

งานส่งเสริมฯ 105,000    105,000 105,000

3.6
 - เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอน
ปลาย-ปวช (ทวิศึกษา)

งานหลักสูตร 756,900    756,900 756,900

3.7
 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้
นักเรียน

งานบุคลากร 117,600    117,600 117,600

3.8  - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา งานบุคลากร 189,600    189,600 189,600

3.9
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบข้ันพ้ืนฐาน

งานพัสดุ 2,840,130  2,840,130 2,840,130

3.10  - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานปกครอง 20,000      21,000 21,000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/
งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก 
ท่ีใช้จ่าย

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.64 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ท่ี
งบประมาณ

ท่ีใช้

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) 278,875 119,680 159,195 278,875

4.1
 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสาร
สาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก หมวดท่ี 2 และ 3 
เทศกาลปีใหม่ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

28,680      28,680 28,680

4.2
 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา เทศกาลปีใหม่ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

10,000      10,000 10,000

4.3  - โครงการอาชีวะอาสา เทคลกาลปีใหม่ 2565
งานโครงการ

พิเศษ
81,000      81,000 81,000

4.4
 - โครงการกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสาร
สาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก หมวดท่ี 2 และ 3 
เทศกาลสงกรานต์ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

58,160      58,160 58,160

4.5
 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา เทศกาลสงกรานต์ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

10,000      10,000 10,000

4.6  - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2565
งานโครงการ

พิเศษ
91,035      91,035 91,035











 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 รายได้

650,200     765,600 817,950       5,308,500    1,754,725 

65,020       76,560  

585,180     689,040 817,950       5,308,500    1,754,725 -             

1.1.1 ครูพิเศษสอน 1,401,120     1,401,120     
ครูพิเศษสอน (สอศ. ) 189,600             189,600       

1.1.2 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 784,320        784,320       
เจ้าหน้าท่ีธุรการ (สอศ.) 117,600             117,600       

1.1.3 นักการ 320,400        320,400       

1.1.4 ยาม 234,000        234,000       

1.1.5 พนักงานขับรถ 73,680         73,680         
-              

-              

-              

2.1.1 ค่าธุรการนอกเวลาผู้บริหาร 36,000      36,000         

2.1.2 ค่าธุรการหัวหน้างาน -              

2.1.3 ค่าธุรการนอกเวลา (บุคลากร) 432,000     432,000       

2.1.4
ค่าสอนพิเศษนอกเวลา (ข้าราชการ,พนักงาน
ราชการ)

400,000  840,000        142,400     1,382,400     

2.1.5 ค่าครองชีพ 576,000        18,000      594,000       

2.1.6 ค่าสอนพิเศษนอกเวลา (ครูพิเศษสอน) 810,656        53,344      864,000       

-              

2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 100,000      30,000    300,000        112,708        542,708       

2.2.2 เงินสมทบประกันสังคม 155,616        155,616       

2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป  70,000        40,000    110,000       

2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุถาวร 10,000        10,000         

2.2.5 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000        50,000         

2.2.6 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000        20,000         

-              

2.3.1 ค่าไปรษณีย์ 800,000       

2.3.2 ค่าไฟฟ้า  -              

2.3.3 ค่าน ้าประปา -              

2.3.4 ค่าโทรศัพท์ -              

2.3.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 108,000        108,000       

-              

2.4.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000        25,000         

2.4.2 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000      100,000  200,000       

2.4.3 วัสดุหนังสือ วารสารและต้ารา -              

2.4.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        10,000         

2.4.5 วัสดุงานสวัสดิการ พยาบาล 10,300          10,300         

1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว

ประมาณการจาก ปีงบประมาณ 2564

หัก 10 %(งบนโยบาย)

คงเหลือ

2. งบด าเนินงาน

ล าดับ
ท่ี

รายการท่ีประมาณการ

2.1 ค่าตอบแทน

2.2 ค่าใช้สอย

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

 รวม

งบประมาณจัดสรร

งบหน้ารายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

2.4 ค่าวัสดุ

800,000             

1.งบบุคลากร

 งบอุดหนุน  สอศ.
 งบ

ด าเนินงาน 
ปวช.

 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 รายได้
ล าดับ

ท่ี
รายการท่ีประมาณการ  รวม

งบประมาณจัดสรร

 งบอุดหนุน  สอศ.
 งบ

ด าเนินงาน 
ปวช.

 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.

2.4.6 วัสดุก่อสร้าง 50,000    50,000         

2.4.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000        20,000         

2.4.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000          20,000         

2.4.9 วัสดุงานบ้านงานครัวและสวัสดิการ -              

2.4.10 วัสดุการเกษตร 20,000        20,000         

2.4.11 วัสดุท้าความสะอาด 30,000        30,000         

2.4.12 วัสดุกีฬา (ส้าหรับส่วนกลาง) 5,000           5,000          

2.4.13 วัสดุส่ือการเรียนการสอน 3,000         3,000          

2.4.14 วัสดุส้านักงาน 30,000        30,000         

2.4.15 วัสดุการศึกษา -              
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ 17,300       19,700    37,000         
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 6,700         4,000     10,700         
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก้าลัง 13,000        17,000    30,000         

วัสดุการศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5,000         5,400     10,400         

วัสดุการศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,200         3,740     6,940          

วัสดุการศึกษา แผนกวิชาเทคนิคพื นฐาน 30,000        30,000         
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 5,700         12,000    17,700         
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5,600         7,200     12,800         
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม 5,000         5,000          
วัสดุการศึกษา แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 5,000         5,000          

-              

3.1 ครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรรจาก  สอศ. -              

3.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -              
3.3 ค่าครุภัณฑ์ -              

3.3.1 ค่าครุภัณฑ์จัดซื อด้วยเงินอุดหนุน -              

3.3.2  ค่าครุภัณฑ์จัดซื อด้วยเงินรายได้ -              

584,500     689,040 1,107,200         443,300       5,308,500    681,744    8,814,284   

680           -       1,107,200         374,650       -             1,072,981 

1
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ้าปี
การศึกษา 2564

2,000           2,000          

2 โครงการสอบปลายภาคการศึกษา 3,000           3,000          

3
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ประจ้าปีการศึกษา 2564

1,000           1,000          

4
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 
ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา
 2564

50,450          50,450         

5 โครงการ วันคริสต์มาส 3,000           3,000          

6 โครงการตามรอยสุนทรภู่ 2,000           2,000          

7
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
ประจ้าปีการศึกษา 2564

2,000           2,000          

8
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาฝีก
งาน

2,000        2,000          

4.1 โครงการฝ่ายวิชาการ

รวมงบด าเนินงาน

คงเหลือ

4. แผนการจัดการศึกษาวิชาชีพ/งาน/โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

  3  ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง                      



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 รายได้
ล าดับ

ท่ี
รายการท่ีประมาณการ  รวม

งบประมาณจัดสรร

 งบอุดหนุน  สอศ.
 งบ

ด าเนินงาน 
ปวช.

 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.

9 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื อเพลิง 15,000          15,000         

10
โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึก
อาชีพ

20,000               20,000         

11
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน 
ประจ้าปีการศึกษา 2565

5,000           5,000          

12 โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,000           2,000          

13 โครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3,000           3,000          

14 โครงการประกวดมารยาทไทย 2,000           2,000          

15 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 1,000           1,000          

16
โครงการน้าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพ

24,000          24,000         

17
โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา 2565

40,000          40,000         

18
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูตาม
โครงการพัฒนาครูทั งระบบ

-              

19
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพ

-              

20 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 10,000          10,000         

21
โครงการทวิศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) -              

22
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

-              

23

โครงการการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform) 40,000      40,000         

24

โครงการจัดท้าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถาน
ประกอบการ  การฝึกอาชีพระหว่างครูนิเทศและ
ครูฝึกและการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ

35,000               35,000         

25

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา
ก่อนออกฝึกอาชีพและประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 5,000                5,000          

26
โครงการการประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 7,000           

-            -       60,000             172,450       -             42,000     274,450      

4.2 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1 โครงการวันปิยะมหาราช 2,000           2,000          

2
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10

6,000           6,000          

3 โครงการวันท่ี 5 ธันวาคม 1,000           1,000          

4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 2,000           2,000          

รวมโครงการฝ่ายวิชาการ



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 รายได้
ล าดับ

ท่ี
รายการท่ีประมาณการ  รวม

งบประมาณจัดสรร

 งบอุดหนุน  สอศ.
 งบ

ด าเนินงาน 
ปวช.

 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.

5
โครงการเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2,000           2,000          

6 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 5,000           5,000          

7
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้าบุญตัก
บาตรปีใหม่ไทย

5,000           5,000          

8
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

5,000           5,000          

9 โครงการ วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10,000          10,000         

10
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
จ้าน้าพรรษา ประจ้าปี 2565

3,000           3,000          

11
โครงการเครือข่ายผู้ปกครองประจ้าปีการศึกษา 
2565

5,000           5,000          

12
โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจ้าปี
การศึกษา 2565

10,000          10,000         

13
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประจ้าปี
การศึกษา 2565

5,000           5,000          

14 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 10,000          10,000         

15
โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค 
ระดับชาติ

-              

16 โครงการติดตามผู้ส้าเร็จการศึกษา 2,000           2,000          

17 โครงการแนะแนวการศึกษา 30,000          30,000         

18 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 5,000           5,000          

19 โครงการคัดกรองผู้เรียน ประจ้าปีการศึกษา 2565 2,000           2,000          

20
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา 2565

80,000      80,000         

21 โครงการวันไหว้ครู ประจ้าปีการศึกษา 2565 21,200          21,200         

22 โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง 5,000           5,000          

23
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพ
ติด ประจ้าปีการศึกษา 2565

2,000           2,000          

24 โครงการลดความเส่ียงด้านการพนันและม่ัวสุม 2,000           2,000          

25
โครงการลดความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท ของ
นักเรียน นักศึกษา

2,000           2,000          

26
โครงการอบรมความรู้เท่าทันเพศศึกษาเพ่ือลด
ความเส่ียงการตั งครรภ์ก่อนวัยของนักเรียน
นักศึกษา

3,000           2,000          

27
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษากลุ่ม
เส่ียง

5,000           2,000          

28 โครงการโรงเรียนสีขาว 5,000           5,000          

29
โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ

2,000           2,000          

30 โครงการปลูกต้นไม้ประจ้าปีของชาติ 2,000           2,000          

31
โครงการสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

2,000           2,000          



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 รายได้
ล าดับ

ท่ี
รายการท่ีประมาณการ  รวม

งบประมาณจัดสรร

 งบอุดหนุน  สอศ.
 งบ

ด าเนินงาน 
ปวช.

 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.

32
โครงการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณการจัด
องค์การวิชาชีพและเสริมสร้างภาวะผู้น้า

6,000           6,000          

33
โครงการสร้างเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 
นักศึกษา

7,000           7,000          

34
โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจ้าปี 2565

2,000           2,000          

35 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 2,000           2,000          

36
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี 
คนเก่ง

20,000          20,000         

37
โครงการสร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีดีต่อนักเรียน นักศึกษา (สวดมนต์
เช้าวันศุกร์)

1,000           1,000          

38
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2565

-              

39 โครงการนักวิชาทหาร และลูกเสือจราจร 1,000           1,000          

40
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี ยงลูกเสือ 
(กองร้อยพิเศษ)

-              

41
โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจ้ากองลูกเสือ 
เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

25,000          25,000         

42
โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ

5,000           5,000          

43
โครงการพีธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2
 สี

4,000           4,000          

44
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมชุมนุม
ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ

10,000          10,000         

45 โครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชาติ -              

46 โครงการ Big Cleaning Day 2,000           2,000          

47
โครงการบริการชุมชนและสังคมของลูกเสือ-เนตร
นารีวิสามัญ (ร่วม Big)

3,000           3,000          

48 โครงการกิจกรรมวันวชิราวุธ 3,000           3,000          

49 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-นักเรียนนักศึกษา 10,000          10,000         

50
โครงการบริจาคโลหิต เพ่ีอถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-              

51
โครงการกิจกรรม กฎและค้าปฏิญาณ ของลูกเสือ
วิสามัญ

-              

52 โครงการตอบสนองต่อครอบครัวของลูกเสือวิสามัญ -              

53
โครงการทดสอบก้าลังใจและกระโดดหอ 34 ฟุต 
ของลูกเสือวิสามัญ

-              

54 โครงการถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร -              

55
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู้
ตลาดแรงงาน

-              

56 โครงการอ้าเภอยิ มเคล่ือนท่ี -              



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน
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 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.

57
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา(ออกเย่ียมบ้าน) ประจ้าปีการศึกษา 
2565

22,000               10,000          32,000         

58 โครงการ the SET  Foundation 5,000           5,000          

59
โครงการขยะเป็นทุนการศึกษา เพ่ือสร้างจิตส้านึก
ผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

-              

60
โครงการเก็บขยะ ท้าความสะอาดห้องน ้า
สาธารณะ เพ่ือสร้างจิตส้านึกผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

-              

61
โครงการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนสงเคราะห์
ช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้อยโอกาส เรียนดีแต่
ฐานะยากจน

-              

62 โครงการจัดท้าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 20,000          22,000      42,000         

-            -       22,000             297,200       -             102,000    421,200      

4.3 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร

1
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาประจ้าปีการศึกษา 2564

50,000      50,000         

2
โครงการจัดซื อกระดาษ ปพ.1 และ ปพ.3 ของ
นักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2564

20,000      20,000         

3
โครงการจัดท้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน นักศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา 2565

70,000      70,000         

4
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000      10,000         

5 โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 100,000     100,000       

6
โครงการจัดซื อวัสดุซ่อมแซมระบบแสงสว่างใน
โรงงานแผนกวิชาช่างยนต์

3,000        3,000          

7
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพกับการปฏิบัติงาน

-              

8
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา 2565

-              

9 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 200,000     200,000       

10
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไทยแลนด์
 4.0

-              

11
โครงการจัดซื อวัสดุส้านักงานเพ่ือรองรับการปิด
งบประมาณประจ้าปีการศึกษา 2565

20,000      20,000         

12
โครงการปรับปรุงระบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิค
พื นฐาน

45,000      45,000         

13 โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี (แผนกช่างยนต์) 20,000      20,000         

14 โครงการพัฒนาส่ืองานประชาสัมพันธ์ 10,000      10,000         

15
โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

10,000      10,000         

16 โครงการปรับปรุงห้องน ้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10,000      10,000         

17
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์

10,000      10,000         

-            -       -                  -              -             578,000    578,000      รวมโครงการฝ่ายบริหาทรัพยากร

รวมโครงการฝ่ายพัฒนาฯ



 ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 ค่าจัดการ
เรียนการสอน

 รายได้
ล าดับ

ท่ี
รายการท่ีประมาณการ  รวม

งบประมาณจัดสรร

 งบอุดหนุน  สอศ.
 งบ

ด าเนินงาน 
ปวช.

 งบ
ด าเนินงาน

 ปวส.

4.4 โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1
โครงการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

680            680             

2 โครงการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา -              

3
โครงการพัฒนาบุคลากรและเขียนแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -              

4
โครงการพัฒนาระบบเครือค่ายไร้สาย (Wireless 
LAN)แบบจุดต่อจุด(Point-to-Point)

30,000      30,000         

5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดู
งาน

10,000               10,000         

6
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่

6,000                6,000          

7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม
การสร้างจิตส้านึกในการเป็นผู้ประกอบการและ
การเขียนแผนธุรกิจ

10,000               10,000         

8
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน

8,000                8,000          

9
โครงการประกวดและจัดนิทรรศการ การวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน (สถานศึกษา)

3,000           3,000          

10
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ

10,000          10,000         

11
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ประจ้าปีการศึกษา2565

-              

12
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-              

13
โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-              

14
โครงการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส้านักงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

20,000      20,000         

15
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา

142,000             142,000       

680            -        176,000             13,000          -              50,000      239,680       

680           -       258,000            482,650       -             772,000    1,513,330   

585,180     689,040 1,365,200         925,950       5,308,500    1,453,744 10,327,614   

-            -       (108,000)      -             300,981    

ผู้จัดท้า ........................................................... ผู้เห็นชอบ................................................           ผู้อนุมัติ....................................................

      ( นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา )                     ( นายสุภี  เวียงชัยภูมิ )

     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ท้าหน้าท่ีรองผู้อ้านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ               ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

( นายสืบศักด์ิ  หลงขาว )

คงเหลือ

รวมงบด าเนินงานท้ังหมด

รวมงบโครงการท้ังหมด


