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ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง มีความจ าเป็นต้องปรับแผนพัฒนาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2554 เนื่องจาก     
มีความจ าเป็นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้    
มีการจัดการอาชีวศึกษา ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและช านา ญ
ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม           
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้ านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
สามารถประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพดังกล่าวให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังนี้ 

 ก. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ภาคปกติ ใช้เวลาเรียน 3 ปี  โดยรับผู้ จบการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ 

 ข. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติและทวิศึกษา ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยรับผู้จบ
การศึกษา ปวช.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ  

ท าให้วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงต้องมีการปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งยังมีโครงการส าคัญของรัฐบาลที่มีบทบาทยิ่งต่อการจัดการอาชีวศึกษา เช่น      
โค รงก าร เรี ย น ฟ รี  1 5  ปี  แผน ป ฏิ บั ติ ก าร ไท ย เข้ ม แข็ ง  2 5 5 5  แผน ฟ้ื น ฟู เศ รษ ฐกิ จ  ระยะที่  2                 
(Stimulus Ppackage : SP2) 2553 - 2555 และนอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้น     
ให้ทุกสถานศึกษา รณรงค์โครงการ 3D ซึ่งต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีทั้ง ๓ เรื่อง คือ  

๑. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีจิตส านึกและ
รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

๒. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Decency)  
๓. ห่างไกลยาเสพติด (Drug) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแผนพัฒนาวิทยาลัยในปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2553 
วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพงได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ตั้งอยู่ เลขท่ี ๗๖ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๓๐ ซึ่งมีเนื้อที่     
ทั้งสิ้น ๗๕ ไร่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา         
โดยเปิดสอนวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 



  

 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 25๖3 

สถานที่ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงตั้งอยู่ เลขท่ี ๗๖ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๓๐โทรศัพท์ 053-๙๒๙๐๗๙ โทรสาร ๐-๕๓๙๒-๙๑๑๘ 
 สถานศกึษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 เครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แผนที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง โดย Google Map   

 

สภาพชุมชน 

 วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค สั น ก าแ พ ง  อ ยู่ ร ะห ว่ า งห ลั ก กิ โล เม ต รที่  ๒ ๔  + ๑ ๐ ๐  ถึ ง  ๒ ๔  + ๕ ๐ ๐                       
ถนนเชียงใหม-่สันก าแพง (สายใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗) ห่างจากอ าเภอสันก าแพง ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
ห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ           
๗๓๐ กิโลเมตร 

พ้ื นที่ ของวิทยาลั ยฯ มีทั้ งสิ้ น  ๗๕  ไร่  เป็ น พ้ืนที่ ราบลุ่ ม เชิ งภู เขา ด้ านหน้ าติดถนนสายหลัก                 
(ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗) ด้านหลังติดเชิงเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน มีความยาว ๔๐๐ เมตร      
ทั้งสองด้าน ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ความยาว ๓๐๐ เมตร ติดที่ดินราษฎรซึ่งกรมป่าไม้ และ 
ร.พ.ช. จัดให้ราษฎรใช้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร 
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แหล่งธรรมชาติของอ าเภอแม่ออนที่ส าคัญและมีคุณค่าควรแก่การรักษาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
มีหลายแห่งเช่น น้ าพุร้อน ถ้ าเมืองออน น้ าตกตาดเหมย น้ าตกแม่ก าปอง น้ าตกแม่ลาย  ผาน้ าลอดและสวนหินงาม 
หินโยกหินคลอน ซึ่งมีความงดงามและความน่าอัศจรรย์เหมาะแก่การท่องเที่ยวและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

จะเห็นได้ว่าอ าเภอแม่ออนในปัจจุบัน  มีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง            
ถือเป็นภารกิจที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยมีภูมิประเทศและภูมิอากาศดีร่วมกับ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
โดยการให้ความร่วมมือทางการศึกษา ละบริการสาธารณสุขอย่างจริงจังดังนั้นการบริการการศึกษาวิชาชีพ        
ทั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตร วิชาชีพ
ระยะสั้น จึงจะเป็นการให้การศึกษาที่น่าประสบผลส าเร็จ สนองกับความต้องการของท้องถิ่นและเหมาะสมกับ     
วิถีการด าเนินการชีวิตของชาวอ าเภอแม่ออน ได้อย่างดียิ่ง 

ปรัชญาวิทยาลัย 
“เปี่ยมคุณธรรม น าเลิศวิชาการ ช านาญด้านทักษะ” 

 
เป้าประสงค์ 

นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพ  ตามศักยภาพ  สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีคุณธรรม อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตามวัฒนธรรมไทยภายใต้ 

วิถีประชาธิปไตยและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต 
 

วิสัยทัศน์ 

นึกถึงสายวิชาชีพ นึกถึงเรา (วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) 

พันธกิจ 

 พันธกิจที่ ๑ เป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
พันธกิจที่ ๒ สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับติดตาม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

 
อัตลักษณ์ 

“บริการ” 

เอกลักษณ์ 

“วิชาชีพสู่สังคม” 
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   1.  นายนภดล  กัณฑะวงศ์วาร              2.  นายสิทธิพงศ์  ณ เชียงใหม่ 

               

 

 

 

     3.  นายบุญเลิศ  ห้าวหาญ                4.  ว่าที่ร้อยตรี อธิปนันทตันติ 

                                        

      5.  นายบุญเลิศ  ห้าวหาญ                  6.  นายประภากร วัชราคม 

                       

    7. นายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา               ๘.  นางสมหวัง  โชติการ (ปัจจุบัน)   

ท าเนียบผู้อ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
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นางสมหวัง  โชติการ 
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

 
              

                     
 
 
 

 
                  นายประยูร  วันต๊ะ          นายนิธิศ  ทิพนี 

                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
 
 
 
 

                          นายภาสกร   ผั้นอ้าย                          นายสมฤทธิ์  โกมิตร ์
          รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 

ท าเนียบผู้บริหาร  วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
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งานบริหารงานทัว่ไป 
นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน 

 

งานกจิกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 
นางสาวสกุัญญา  คนใจด ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางรัชนก  แดงตั๋น 

 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายสมฤทธิ์  โกมติร ์

งานบุคลากร 
นางสาวณฐัพร  ค าภิโล 

 งานการเงนิ 
นายณัฐภทัร  ต๊อดแกว้ 

งานพัสด ุ
นายบรรเจิด  ไวยสุนีย์ 

 งานบัญช ี
นางรัชนก  แดงต๋ัน 

 
งานอาคารสถานที ่

นายจกัรพงศ์  วิชยัชุมภ ู

 
งานทะเบียน 

นายสกล  วิรัตนชยัวรรณ 

 
งานประชาสมัพันธ ์

นางสาวกาญจนา  กวงแหวน 

งานครทูี่ปรึกษา 
ว่าที่รอ้ยตรี หญิงชัญญานุช  ไชยวงค ์

งานปกครอง 
นายอดิสรณ์  โยธานันท ์

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางสาววีณา  ภิระตา 

 งานสวัสดกิารนักเรียน นกัศึกษา 
นางสาวนฤมล  สันสอน 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายจตุรงค์  แดงตัน๋ 

 

งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
นายณัฐภทัร  ต๊อดแกว้ 

 งานความร่วมมือ 
นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร  

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ 
นายสิทธิชัย  ศรีจนัทร ์

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวศิรขิวัญ  ตาเปี้ย 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกจิ 
นางรัชนก  แดงตั๋น 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางทฆิัมพร  ตอ๊ดแก้ว 

 งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสิทธิชัย  ไชยวงค ์

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
นางสาวกาญจนา  ญาวิละ 

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ ์

แผนกวิชาสามัญ สมัพันธ ์
นายสกล  วิรัตนชยัวรรณ 

 
แผนกวิชาช่างยนต ์

นายณัฐพงศ์  เสารม์า 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
นายจักรพงศ์  วชิัยชมภ ู

 แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนกิส ์
นายสมฤทธิ์  โกมติร ์

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายภาสกร  ฝั้นอ้าย 

 แผนกวิชาช่างเทคนิค
พื้นฐาน 

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ ์

แผนกวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร ์

นายณัฐภทัร  ต๊อดแกว้ 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกจิ 

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี 

 

แผนกเมคาทรอนกิส ์
นายณัฐภทัร  ต๊อดแกว้ 

 แผนกวิชาการบัญช ี
นางสาววีณา  ภิระตา 

 

ตารางการบริหารงานหรือแผนภูมิบริหารงานประจ าป ี25๖3 

         

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

ฝ่ายวิชาการ 
นายนิธิศ  ทิพนี 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสมฤทธิ์  โกมิตร์ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 
นายภาสกร  ฝ้ันอ้าย 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประยูร  วันต๊ะ 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย : นางสมหวัง  โชติการ คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นางสมหวัง   โชติการ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 42 ได้แก่ 
 

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประยูร    วันต๊ะ    รองผู้อ านวยการ 

มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 
ว่าด้วยบุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน  ข้อ 43 (8) – (12) 

นายสกล  วิรัตนชัยวรรณ  ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารสถานศึกษาในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการเดินทางไปราชการ  
หรือมีความจ าเป็นอื่น 
 

1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
1.1.1. นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
1.1.2. นางมารยาท  ทิพย์ค า   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
1.1.3. นางสาวกัลยารัตน์   สมิตานนท์  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
1.1.4. นางสาวนฤมล  สันสอน   ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 14 (1) – (9) 
 

1.2  งานบุคลากร 
1.2.1 นางสาวณัฐพร  ค าภิโล   หัวหน้างานบุคลากร 
1.2.2 นางสาวกัลยารัตน์ สมิตานนท์  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 15 (1) – (12) 

1.3  งานการเงิน 
1.3.1 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว  หัวหน้างานการเงิน 
1.3.2   นางสาวนันทินี  พรมเสน   เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
1.3.3   นางสาวกนกพร  มณีรัตน์   เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 16 (1) – (9)  
 

รายละเอียดแผนภูมิการบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



  

 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 25๖3 

1.4  งานบัญชี 
1.4.1 นางรัชนก  แดงตั๋น   หัวหน้างานบัญชี 
1.4.2 นางสาวภิญญาพัชญ์ จักรบัวค า  เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 17 (1) – (9) 
 
1.5  งานพัสดุ 
1.5.1 นายบรรเจิด  ไวยสุนีย์   หัวหน้างานพัสดุ 
1.5.2 นายณัฐพงศ์  เสาร์มา   ผู้ช่วยงานพัสดุ ดูแลงานยานพาหนะ 
1.5.3 นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร  ผู้ช่วยงานพัสดุ 
1.5.4 นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
.5.5 นายรังสรรค์  จันทร์อ้าย  พนักงานขับรถ 
1.5.6 นายกฤษฎา  เตชะฟอง  พนักงานขับรถ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 18 (1) – (11) 
 
1.6  งานอาคารสถานที่ 
1.6.1 นายจักรพงศ์  วิชัยชุมภ ู  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
1.6.2 นายอดิสรณ์  โยธานันท์  ผู้ช่วยงานอาคารปฏิบัติการ 4,000 ตร.ม. 
1.6.3 นางสาวศิริขวัญ  ตาเป้ีย   ผู้ช่วยงานอาคารปฏิบัติการ 2,400 ตร.ม. 
1.6.4 นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์  ผู้ช่วยงานอาคารโรงงานเทคนิคพ้ืนฐาน 
1.6.5 นายณัฐพงศ์  เสาร์มา   ผู้ช่วยงานอาคารช่างยนต์ 
1.6.6 นางสาวกาญจนา  ญาวิละ   ผู้ช่วยงานอาคารวิทยบริการ 
1.6.7 นางมุกดา  พิมใจ   แม่บ้าน 
1.6.8 นางจินตนา  จันทร์อ้าย  แม่บ้าน 
1.6.9 นายทศพร  กันธิยะ   นักการภารโรง 
1.6.10 นายอนุพงษ์  สันสอน   นักการภารโรง 
1.6.11 นายสมเกียรติ  นางเมาะ  นักการภารโรง 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 19 (1) – (10) 
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1.7  งานทะเบียน 
1.7.1 นายสกล  วิรัตนชัยวรรณ  หัวหน้างานทะเบียน 
1.7.2 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี   ผู้ช่วยงานทะเบียน 
1.7.3 นางสาวพัชนิดา  ที่เขียน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
1.7.4 นางสาวทิพรัตน์  ค าจีน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 20 (1) – (17) 
 

1.8  งานประชาสัมพันธ์ 
1.8.1 นางสาวกาญจนา  กวงแหวน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
1.8.2 นางสาวกาญจนา  ญาวิละ   ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
1.8.3 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี   ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
1.8.4 นางมารยาท  ทิพย์ค า   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
วา่ด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 21 (1) – (7) 
 
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสมฤทธิ์  โกมิตร์   ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 
ว่าด้วยบุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน  ข้อ 43 (8) – (12) 

นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว  ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารสถานศึกษาในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการเดินทางไปราชการ  
หรือมีความจ าเป็นอื่น 
 

2.1  งานวางแผนและงบประมาณ 
2.1.1 นางรัชนก  แดงตั๋น   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2.1.2 นางสาวทิพรัตน์  ค าจีน   เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 22 (1) – (10) 
 

2.2  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2.2.1 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2.2.2 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี   ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2.2.3 นางสาวกาญจนา  กวงแหวน  ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2.2.4 นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร  ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 23 (1) – (9) 
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2.3  งานความร่วมมือ 
2.3.1 นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร   หัวหน้างานความร่วมมือ 
2.3.2 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์  ผู้ช่วยงานความร่วมมือ 
2.3.3 นางสาววีณา  ภิระตา   ผู้ช่วยงานความร่วมมือ 
2.3.4 นางสาวทิพรัตน์  ค าจีน   เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 24 (1) – (6) 
 
2.4  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
2.4.1 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์  หัวหน้างานวิจัยฯ 
2.4.2 นางสาวศิริขวัญ  ตาเป้ีย   ผู้ช่วยงานวิจัยฯ 
2.4.3 นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์  ผู้ช่วยงานวิจัยฯ 
2.4.4 นางมารยาท  ทิพย์ค า   เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 
2.4.5 นางสาวภิญญาพัชญ์ จักรบัวค า  เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 
2.4.6 นางสาวทิพรัตน์  ค าจีน   เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 25 (1) – (7) 
 
2.5  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.5.1 นางสาวศิริขวัญ ตาเป้ีย  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
2.5.2 นายณัฐพงศ์ เสาร์มา  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาช่างยนต์ 
2.5.3 นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภ ู ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
2.5.4 นายสมฤทธิ์ โกมิตร์  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2.5.5 นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.5.6 นางสาวชัญญานุช  ไชยวงค ์ ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
2.5.7 นางสาววีณา ภิระตา  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาการบัญชี 
2.5.8 นางสาวกาญจนา  กวงแหวน ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.5.9 นายสกล วิรัตนชัยวรรณ ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2.5.10 นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว ผู้ช่วยงานประกันฯ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
2.5.11 นางสาวทิพรัตน์ ค าจีน  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 26 (1) – (8) 
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2.6  งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และการประกอบธุรกิจ 
2.6.1 นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
2.6.2 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี   ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
2.6.3 นางรัชนก  แดงตั๋น    ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
2.6.4 นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 27 (1) – (9) 
 
3.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายภาสกร  ฝั้นอ้าย  ครู ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 
ว่าด้วยบุคลากรในสถานศึกษา และการบริหารงาน ข้อ 43 (8) – (12) 

นายบรรเจิด  ไวยสุนีย์  ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารสถานศึกษาในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการเดินทางไปราชการ 
หรือมีความจ าเป็นอื่น 
 
3.1  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.1 นางสาวสุกัญญา   คนใจดี  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.1.2 นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.1.3 นางสาวศิริขวัญ  ตาเป้ีย  หัวหน้ากลุ่มงานสถานศึกษาคุณธรรม 
3.1.4 นางสาววีณา  ภิระตา  หัวหน้าสถานศึกษาธรรมาภิบาล 
3.1.5 นายสิทธิชัย  ไชยวงค ์ หัวหน้ากลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ 
3.1.6 นายบรรเจิด  ไวยสุนีย์  หัวหน้ากลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร 
3.1.7 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค ์ หัวหน้ากลุ่มงาน (อวท.) 
3.1.8 นางสาวกาญจนา  ญาวิละ  ผู้ช่วยกลุ่มงาน (อวท.) 
3.1.9 นางสาวนฤมล  สันสอน  ผู้ช่วยกลุ่มงาน (อวท.) 
3.1.10 นางสาวชนินร์พร  ไชยประคอง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 29 (1) – (12) 
 
3.2  งานครูที่ปรึกษา 
3.2.1 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
3.2.2 นางสาวกาญจนา  ญาวิละ  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา 
3.2.3 นายณัฐพงศ์  เสาร์มา  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1/1-๒ ช่างยนต์ 
3.2.4 นางสาวณัฐพร  ค าภิโล  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑/๓  (รจช.) ช่างยนต์ 
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3.2.5 นายจตุรงค์  แดงตั๋น  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒/๑-2 ช่างยนต์ 
3.2.6 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ ช่างยนต์ 
3.2.7 นางสุภาพร  ถวิลไพร  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 (รจช.) ช่างยนต์ 
3.2.8 นายจักรพงศ์  วิชัยชุมภ ู ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.2.9 นายสกล  วิรัตนชัยวรรณ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑ (รจช.) ช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.2.10 นายสิทธิชัย  ไชยวงค ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.2.11 นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒ (รจช.) ช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.2.12 นางสาวนฤมล  สันสอน  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.2.13นายสิทธชิัย  ไชยวงค ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 (รจช.) ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
3.2.14 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 (รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.15 นายสมฤทธิ์  โกมิตร์  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2 (รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.16 นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

       ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ (รจช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
3.2.17 นายภาสกร  ฝั้นอ้าย  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑ ช่างก่อสร้าง 
3.2.18 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑ ช่างก่อสร้าง 
3.2.19 นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๑ (รจช.) ช่างก่อสร้าง 
3.2.20 นายอดิสรณ์  โยธานันท์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒ ช่างก่อสร้าง 
3.2.21 นางสาวกาญจนา   ญาวิละ  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2 ช่างก่อสร้าง 
3.2.22 นายบรรเจิด  ไวยสุนีย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ ช่างก่อสร้าง 
3.2.23 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 (รจช.) ช่างก่อสร้าง 
3.2.24 นางสาววีณา  ภิระตา  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 การบญัชี 

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒ การบญัชี 
3.2.25 นางรัชนก  แดงตั๋น  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ การบญัชี 
3.2.26 นางสาวศิริขวัญ  ตาเป้ีย  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ การบญัชี 
3.2.27 นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 (รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.2.28 นางสาวกาญจนา  กวงแหวน ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

               ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.2 (รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.2.29 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๓ (รจช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.2.30 นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 (รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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3.2.31 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.๒ (รจช.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
3.2.32 นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.1 (ทวิภาคี) ช่างเชื่อมโลหะ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 30 (1) – (9) 
 
3.3  งานปกครอง 
3.3.1 นายอดิสรณ์  โยธานันท์ หัวหน้างานปกครอง 
3.3.2 นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
3.3.3 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างยนต์ 
3.3.4 นายอดิสรณ์  โยธานันท์ ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
3.3.5 นางสาวนฤมล  สันสอน  ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.3.6 นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.7 นางสาววีณา  ภิระตา  ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาการบัญชี 
3.3.8 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  ผู้ช่วยงานปกครอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 31 (1) – (9) 
 
3.4  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.4.1 นางสาววีณา  ภิระตา  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.4.2 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาช่างยนต์ 
3.4.3 นางสาวกาญจนา  กวงแหวน ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.4.4 นายสิทธิชัย  ไชยวงค ์ ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3.4.5 นายอดิสรณ์  โยธานันท์ ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
3.4.6 นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 32 (1) – (12) 
 
3.5  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
3.5.1 นางสาวนฤมล  สันสอน  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
3.5.2 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค ์ ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
3.5.3 นางสาวชนินร์พร  ไชยประคอง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 33 (1) – (10) 
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3.6  งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 
3.6.1 นายจตุรงค์  แดงตั๋น  หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 
3.6.2 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 
3.6.3 นายจักรพงศ์  วิชัยชุมภ ู ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 
3.6.4 นางสาวชนินร์พร  ไชยประคอง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 34 (1) – (12) 
 
4.  ฝ่ายวิชาการ 

นายนิธิศ  ทิพนี   รองผู้อ านวยการ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 
ว่าด้วยบุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน  ข้อ 43 (8) – (12) 

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารสถานศึกษาในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการเดินทางไปราชการ  
หรือมีความจ าเป็นอื่น 
 
4.1  แผนกวิชาช่างยนต์ 
4.1.1 นายณัฐพงศ์  เสาร์มา  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
4.1.2 นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์ ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
4.1.3 นายจตุรงค์  แดงตั๋น  ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 

4.2  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
4.2.1 นายจักรพงศ์  วิชัยชุมภ ู หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
4.2.2 นายสิทธิชัย  ไชยวงค ์ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
4.2.3 นางสาวนฤมล  สันสอน  ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 

4.3  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4.3.1 นายสมฤทธิ์  โกมิตร์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4.3.2 นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว ครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4.3.3 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว ครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
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4.4  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
4.4.1 นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.5  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
4.5.1 นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.6  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
4.6.1 นายภาสกร  ฝั้นอ้าย  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
4.6.2 นายบรรเจิด  ไวยสุนีย์  ครูประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
4.6.3 นายอดิสรณ์  โยธานันท์ ครูประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
4.6.4 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค ์ครูประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.7  แผนกวิชาการบัญชี 
4.7.1 นางสาววีณา  ภิระตา  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
4.7.2 นางรัชนก  แดงตั๋น  ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.8 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.8.1 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.8.2 นางสาวกาญจนา  กวงแหวน ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.8.3 นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.9  แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.9.1 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.9.2   นายสมฤทธิ์  โกมิตร์  ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.9.3 นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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4.9.4 นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.9.5  นางสาวกาญจนา  กวงแหวน ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.9.6 นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.9.7 นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย ครูประจ าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.10  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.10.1 นายสกล  วิรัตนชัยวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.10.2 นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.10.3 นางสาวณัฐพร  ค าภิโล  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.10.4 นางสาวศิริขวัญ  ตาเป้ีย  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.10.5 นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.10.6 นางสาวกาญจนา  ญาวิละ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.11  แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
4.11.1 นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
4.11.2 นายจักรพงศ์  วิชัยชุมภ ู ครูประจ าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
4.11.๓ นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ ครูประจ าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
4.11.๔ นายณัฐพงศ์  เสาร์มา  ครูประจ าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 35 (1) – (13) 
 
4.12  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.12.1 นายสมฤทธิ์ โกมิตร์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
4.12.2 นางสาวศิริขวัญ ตาเป้ีย  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาสามัญ 
4.12.3 นายณัฐพงศ์ เสาร์มา  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างยนต์ 
4.12.4 นายสิทธิชัย ไชยวงค ์ ผู้ช่วยงานพฒันาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลงั 

4.12.5 นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
4.12.6 นายอดิสรณ์ โยธานันท์ ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
4.12.7 นางสาววีณา ภิระตา  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาการบัญชี 
4.12.8 นางสาวกาญจนา    กวงแหวน ผู้ช่วยงานพฒันาหลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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4.12.9 นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4.12.10 นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
4.12.11 นางสาววิไลวรรณ   นันท์ไชย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 36 (1) – (14) 
 
4.13  งานวัดผลและประเมินผล 
4.13.1  นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
4.13.2  นางสาวทัศนีย์  เบิกบาน  ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาสามัญ 
4.13.3  นายณัฐพงศ์  เสาร์มา  ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาชา่งยนต์ 
4.13.4  นางสาวนฤมล  สันสอน  ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 
4.13.5  นายณัฐภัทร  ต๊อดแก้ว ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13.6  นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาชา่งเทคนิคพ้ืนฐาน 

ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
4.13.7  นายอดิสรณ์  โยธานันท์ ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 
4.13.8  นางรัชนก  แดงตั๋น  ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาการบัญชี 
4.13.9  นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  ผู้ช่วยงานวัดผลฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.13.10 นางสาววิไลวรรณ   นันท์ไชย เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 37 (1) – (13) 
 
4.14  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
4.14.1  นางสาวกาญจนา ญาวิละ  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
4.14.2  นางสาวทิพรัตน์  ค าจีน  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
4.14.3  นางสาววิไลวรรณ   นันท์ไชย เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 38 (1) – (6) 
 
4.15  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.15.1  นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.15.2  นางสาวสุกัญญา  คนใจดี  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.15.3  นางสาววีณา  ภิระตา  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.15.4  นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 39 (1) – (8) 
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4.16  งานสื่อการเรียนการสอน 
4.16.1  นายสิทธิชัย ไชยวงค ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
4.16.2  นายณัฐพงศ์ เสาร์มา  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างยนต์ 
4.16.3  นางสาวนฤมล สันสอน  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
4.16.4  นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4.16.5  นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างเชื่อมโลหะ 
4.16.6  นายอดิสรณ์ โยธานันท์ ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างก่อสร้าง 
4.16.7  นางสาววีณา ภิระตา  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกการบัญชี 
4.16.8  นางสาวกาญจนา  กวงแหวน ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.16.9  นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 40 (1) – (8) 
 
4.17  ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก 
4.17.1 นายสมฤทธิ์ โกมิตร์  เรือนจ ากลางชายจังหวัดเชียงใหม่ 
4.17.2 นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
4.17.3 นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด 
4.17.4 นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภ ู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
มีหน้าที่ตามระเบียบว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 2 
ว่าด้วยหน้าที่ของงานและแผนก ข้อ 39 (1) – (8) 
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ข้อมูลนักเรียน นกัศึกษา 
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ประจ าปีการศึกษา  2563 
ประเภทวิชาอุตสาหรรม 

สาขาวิชา 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 
รวม 

ปวส. 
1 

ปวส. 
2 

รวม 

ปวส. 
เทียบ
โอนฯ 

1 

ปวส. 
เทียบ
โอนฯ 

2 

รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

1.สาชาวิชาช่างยนต ์ 74 51 38 163 - - - - - - 163 นร.เรือนจ า
68 คน 

2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 12 - - 12 - - - - - - 12 นร. ทวิภาคี 
12 คน 

3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 90 92 34 216 - - - - - - 216 

นร.เรือนจ า
94 คน 
นร.ทวิศึกษา 
82 คน 

4.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ - 24 15 39 - - - - - - 39 นร.เรือนจ า
20 คน 

5.สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง 59 13 33 105 - - - - - - 105 นร.เรือนจ า
68 คน 

6.สาขาวิชาเทคนคิ
คอมพิวเตอร ์

48 29 - 77 - - - - - - 77 นร.เรือนจ า
77 คน 

7.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์ - - 29 29 - - - - - - 29 นร. มทร. 
29 คน 

รวม 283 209 149 641 - - - - - - 641  
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ช่างไฟฟา้ก าลงั
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ช่างก่อสรา้ง

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เมคคาทรอนิกส์

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
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ประเภทวิชาพาณิชยการ  บริหารธุรกิจ 
 

สาขาวิชา 
ปวช. 

1 
ปวช. 

2 
ปวช. 

3 
รวม 

ปวส. 
1 

ปวส. 
2 

รวม 

ปวส. 
เทียบ
โอนฯ 

1 

ปวส. 
เทียบ
โอนฯ 

2 

รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 
หมาย
เหตุ 

1.สาชาวิชาการบญัช ี 4 4 4 12 - - - - - - 12  
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

59 33 29 121 - - - 
- - - 

121 นร.เรือนจ า
88 คน 

รวม 63 37 33 133 - - - - - - 133  
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คอมพิวเตอรฯ์

รวม
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สรุปจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563 

ล าดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ระดับชั้น 

รวม
ทั้งสิ้น 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปวส.
เทียบ
โอนฯ 

1 

ปวส.
เทียบ
โอนฯ 

2 ปกต ิ
ทวิ

ศึกษา 
ทวิ
ภาค ี

ปกติ 
ทวิ

ศึกษา 
ปกต ิ ปกต ิ

ทวิ
ภาค ี

ปกติ 
ทวิ
ภาค ี

1 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ 74 - - 51 - 38 - - - - - - 163 
ช่างเชื่อมโลหะ - - 12 - - - - - - - - - 12 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 57 33 - 43 49 34 - - - - - - 216 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - - - 24 - 15 - - - - - - 39 
ช่างก่อสร้าง 59 - - 13 - 33 - - - - - - 105 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 48 - - 29 - - - - - - - - 77 
เมคคาทรอนิกส์ - - - - - 29 - - - - - - 29 

2 พาณิชยการ   การบัญชี 4 - - 4 - 4 - - - - - - 12 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59 - - 33 - 29 - - - - - - 121 

 รวม 301 33 12 197 49 182 - - - - - - 774 
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ช่างเช่ือมโลหะ

ช่างไฟฟา้ก าลงั

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างก่อสรา้ง

เทคนิคคอมพิวเตอร์

เมคคาทรอนิกส์

การบญัชี

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
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ข้อมูลตลาดแรงงาน 
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รายชื่อสถานประกอบการฝึกงานและนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
สาขาวิชาที่ส่ง 
นร./นศ.ฝึกงาน 

ชื่อนักศึกษาฝึกงาน 

1 อู่ ตี๋เจริญยนต์ 40/2 หมู่ 2 ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายปรีดา  ค าพา 
นายธีรนันท์  ผัดเขียว 

2 อู่ โน๊ตเรชซิ่งการาล 36/6 หมู่ 10 ต.สันก ำแพง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายค าเดือน  ลุงค า 
นายสายวัน  ลุงซอ 

3 อู่ เค.ออโต้ 18 หมู่ 7 ต.ออนใต้ อ.สันก ำแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายภูษณ  ประสิทธิโรจนยุจ 
นายณัฐพล  เชอหมื่อ 

4 อู่ ปนัดดาการช่าง 158/1 หมู่ 10 ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายกฤตนัย  ทิพยวงค์ 
นายธีรพงษ์  พงษ์พินิจศักดิ์ 

5 อู่ ตั้มออโต้ 134/1 หมู่ 7 ต.ต้นเปำ  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายกิตติธร  พลเก่ง 
นายกีรติ  ขุนทอง 
นายสิรดนัย  ไชยแยง 

6 อู่ เทคนิคยนต์-บ่อสร้าง 1 หมู่ 6 ต.แม่คืน อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 50220 

ช่ำงยนต์ นายสิรภพ  สุระพิเชฐ 
นายอาเหว่ย  มะโนค า 

7 อู่ เบสบอลบอดี้ & 
เซอร์วิส 

86/8 หมู่ 1 ต.ต้นเปำ  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายธนวัฒน์  แก้วฟอง 
นายร่มโพธิ์  นิรมลมณฑล 

8 อู่ สมบูรณ์การช่าง 19 หมู่ 8 ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายเพชรรัตน์  แสนศิริ 
นายภูวดล  ค าอ้วน 

9 ร้านท๊อปการช่าง 16/50 หมู่ 8 ต.สันก ำแพง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายจิตรภานุ  วงค์ค าปัน 
นายมาโนชญ์  สุขบุญแดง 

10 ร้านช่างหม ู 27/1 หมู่ 4 ต.เชิงดอย  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
50220 

ช่ำงยนต์ นายอาทิตย์ แสงมา 
นายอภิวัฒน์  กันแก้ว 
นายวีรภัทร  หลักม่ัน 

11 บริษัทกิจการร่วมค้า
ลานนา จ ากัด 

68/1 หมู่ 10 ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายพิทักษ์  ธะนะค า 
นายสุรเกียรติ  สมภารจันทร์ 

12 นายอะไหล่ยนต์      
 (สันก าแพง) 

199 หมู่ 7 ต.ทรำยมูล  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายสุรินทร์  จิโน 
นายนิภาส  แซ่ฟุ้ง 

 

 

 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
สาขาวิชาที่ส่ง 
นร./นศ.ฝึกงาน 

ชื่อนักศึกษาฝึกงาน 

13 ครูบายานยนต์ 42/2 หมู่ 1 ต.แม่คืน อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 50220 

ช่ำงยนต์ นายอุดม  ลุงช่วย 
นายเครือ  ละหอม 

14 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ยุทธเซียงกง 

60 หมู่ 2 ต.บ้ำนสหกรณ์ อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายสุเมท  วงค์หาญ 
นายทัศนัย  เตจ๊ะสา 
นายเกียรติศักดิ์  ปัญญาป้อ 

15 ร้าน ป.บริการ 124/1 หมู่ 8 ต.แช่ช้ำง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายมณฑล  ใจยอด 
นายวีรชัย  กาใจ 

16 วิบวับ CarWash 57 หมู่ 4 ต.ต้นเปำ อ.สันก ำแพง  
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายเอกพล  สาอ้าย 

17 พอร์ตมอเตอร์ 15/3 หมู่ 7 ต.ทรำบมูล  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงยนต์ นายธนวัฒน์  ทองใบ 

18 บริษัทโตโยต้าล้านนา 
จ ากัด 

62 ถนนโชตนำ ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

ช่ำงยนต์ นายชนชาติ  วนะภูต ิ

19 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
สันก าแพงแอร์เซอร์วิส 

127/1 หมู่ 8 ต.แชช่้ำง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง นายสัณหณัฐ  สุนันต๊ะ 
นายธีรภัทร  จันทะบุญ 
นายวุฒิภัทร  นวลอ่อน 

20 เทศบาลต าบลออนใต้ 62 หมู่ 3 ต.ออนใต้ อ.สันก ำแพง  
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง นายวัฒนา  คณารีย์ 
นายเจษฎา  บุญทาโต๊ะ 
นางสาวกุลวรา  ก๋องมงคล 

21 แสงชัยแอร์ 4/1 หมู่ 1 ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง นายวิศิษฎ์  เอ้ืองค า 
นายภูวฤทธิ์  สุภามูล 

22 VC service 1/49 หมู่ 6 ต.สันก ำแพง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง นายชนนท์  โปทาหนัก 
นายนันทพงศ์  ธีรกานต์พาณิชย์ 

23 บริษัท วี เจ อินเตอร์ เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

161 หมู่ 3 ต.สันทรำยน้อย  
อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง นายสิทธิโชค  อุตโม 

24 ร้าน นินจาคอมพิวเตอร์ 65/2 หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 50220 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ นายธนวัฒน์  หมื่นฤทธิ์ 
 

25 ร้าน บัณฑิต 29/2 หมู่ 4 ต.บ้ำนดง อ.สันก ำแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ นายสิรภพ  ค าใส 
นายนิติธร  ชวนสูงเนิน 

26 เบสไอที 127/6 หมู่ 7 ต.แชช่้ำง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ นายธนะรัช  ติ๊บอุ่น 
นายอภินันท์  กันยา 
นายภานุวัฒน์  บัวจันทร ์

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
สาขาวิชาที่ส่ง 
นร./นศ.ฝึกงาน 

ชื่อนักศึกษาฝึกงาน 

27 บริษัท ใยตาวิศวกรรม
แอนด์เทคโนโลยีโซลูชัน 
จ ากัด 

108 หมู่ 6 ต.แชช่้ำง อ.สันก ำแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ นายทักษิณ  อินจันทร์ 
นายกิตติวัฒน์  เสียงหาญ 

     
28 บริษัท นิยมพานิช เรียล

เอสเตท จ ากัด 
191 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-สัน
ก ำแพง-ออนหลวย (สำยใหม่)  
ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 
50130 

ช่ำงก่อสร้ำง นายแสง  ลุงพัด 
นายชาคริต  ลุงจาย 
นายคมสัน  กันธะวงค์ 

29 บริษัท มาลาดา จ ากัด 
(โครงการมาลาดา  
แกรนด์คูลี่) 

หมู่ 6 ต.บวกค้ำง อ.สันก ำแพง  
จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงก่อสร้ำง นายเกียรติศักดิ์  กิจบ ารุง 
นายปฐมพร  พรหมเมตจิต 
นายอิทธิกร  มู่หลิ่ง 

30 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถนัด 
ดีไซน์ แอนด์ บิวดิ้งส์ 

115/193 หมู่ที่12 ต.สันก ำแพง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

ช่ำงก่อสร้ำง นางสาวแสงอ่อง  กองรัตน์ 
นางสาวลลิตวดี  ตันปัญญา 

31 บารมีการช่าง 129-96 หมู่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

ช่ำงก่อสร้ำง นายยงยศ  ค าฝั้น 

32 องค์การบริหารส่วนต าบล
ร้องวัวแดง 

128 หมู่ 3 ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

กำรบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวนภาวรรณวลัย กันทวงค์ 
นางสาวดาวเรือง  นายมู 

33 เทศบาลต าบลแม่ปูคา 239 หมู่ 3 ต.แม่ปูคำ อ.สันก ำแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130 

กำรบัญชี นางสาวแพรพรรณ  กันธา 

34 กิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง 
อ.แม่ออน ตามพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1 หมู่ 7 ต.บ้ำนสหกรณ์ อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ 50130 

กำรบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายเปรม  ค าพา 
นายสิงควรรณ  แม่มูล 
นายณัฐวัฒน์  ไชยสุรินทร์ 
นายวิชา  เนียมโต 
นางสาวณัฐธิดา  ไชยประคอง 

35 องค์การบริหารส่วนต าบล
สันก าแพง 

126 หมู่ 13 ต.สันก ำแพง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวธันวาพร  เป็งโก 

36 องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสหกรณ์ 

127/1 หมู่ 2 ต.บ้ำนสหกรณ์  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวรุ่งนภา  เกตุทะจันทร์ 
นางสาวนรีกานต์  ปันปวน 
นางสาวจิรภัทร  บุญช ู

37 เทศบาลต าบลแม่โป่ง 11 หมู่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 50200 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวปวีร์ธิดา  เทศน า 
นางสาวณญาตา  มณีวรรณ 

38 ร้าน ก.ยิ่งเจริญโมบาย 97/1-3 หมู่ 7 ต.สันก ำแพง  
อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรัฐธรรมนูญ  อินทะจักร 
นายวสันต์  ไชยวุฒ ิ
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 ข้อมูลบุคลากร 
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ต าแหน่ง 

จ านวน ระดับต าแหน่ง ระดับการศกึษา 

ชาย หญิง รวม 
ครผูู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ า
กว่า 
ป.ตร ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.ผูบ้รหิาร 2 1 3       2 1 1 2   
2.ข้าราชการครผูู้สอน 5 4 9   1 3 2 1 2   5 4  
3.พนักงานราชการ 6 6 12           12  
4.ครูจ้างสอน 1 3 4           4  
5.ลูกจ้างชั่วคราว 5 12 17           10 7 

รวม 19 26 45   1 3 2 1 2  1 9 36 7 
 
 
 

 
 

 

 

 

6%

24%

26%

6%

38%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรวิทยำลัยเทคนิคสันก ำแงง

1.ผู้บริหาร 2.ข้าราชการครูผู้สอน 3.พนักงานราชการ 4.ครูจ้างสอน 5.ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
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รายช่ือบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  ประจ าปีการศึกษา  2563 
ผู้บริหาร 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

นางสมหวัง     โชติการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายประยูร     วัฒนเมธีกุล รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
นายนิธิศ        ทิพนี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายภาสกร     ฝั้นอ้าย คร ูท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายสมฤทธิ์    โกมิตร์ คร ูท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ข้าราชการครูผู้สอน 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

นายสกล        วิรัตนชัยวรรณ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
นายภาสกร     ฝั้นอ้าย หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง 
นายสมฤทธิ์     โกมิตร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายบรรเจิด     ไวยสุนีย์ หัวหน้างานพัสดุ 
นางสาวสุกัญญา   คนใจดี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นางทิฆัมพร     ต๊อดแก้ว หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
นายณัฐภัทร    ต๊อดแก้ว หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวทัศนีย์   เบิกบาน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวณัฐพร   ค าภิโล หัวหน้างานบุคลากร 
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พนักงานราชการ 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

นายจักรพงศ์     วิชัยชุมภู หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นายสิทธิชัย       ศรีจันทร์ หัวหน้างานวิจัยฯ 
นายจตุรงค์       แดงตั๋น หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
นายณัฐพงศ์   เสาร์มา หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
นางสาวกาญจนา  กวงแหวน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นางสาววีณา   ภิระตา หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวศิริขวัญ  ตาเปี้ย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
นางรัชนก   แดงตั๋น หัวหน้างานการบัญชี 
นางสาวสุภาพร  ถวิลไพร หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายอดิสรณ์   โยธานันท์ หัวหน้างานปกครอง 
นายกัณฐวุฒิ   ไชยวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นางสาวกาญจนา  ญาวิละ หัวหน้างานวิทยบริการ 

 

 

ครูพิเศษสอน 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

นางสาวสุธินันท์อร  วัชรเสถียร หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
นายสิทธิชัย   ไชยวงค์ หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน 
นางสาวนฤมล   สันสอน หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชัญญานุช  ไชยวงค์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
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ลูกจ้างชั่วคราว 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

นางสาวทิพรัตน์     ค าจีน เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวกัลยารัตน์  สมิตานนท์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
นางมารยาท      ทิพย์ค า เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวพัชนิดา     ที่เขียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
นางสาวชนินร์พร    ไชยประคอง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวภิญญาพัชญ์  จักรบัวค า เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 
นางสาววิไลวรรณ   นันท์ไชย เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 
นางสาวนันทินี      พรมเสน เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
นางสาวจันทร์จิรา  นางเมาะ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
นางสาวกนกพร      มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
นายรังสรรค์      จันทร์อ้าย พนักงานขับรถ 
นายกฤษฎา      เตชะฟอง พนักงานขับรถ 
นางมุกดา      พิมใจ แม่บ้าน 
นางจินตนา      จันทร์อ้าย แม่บ้าน 
นายทศพร     กันธิยะ นักการภารโรง 
นายอนุพงษ์     สันสอน นักการภารโรง 
นายสมเกียรติ     นางเมาะ นักการภารโรง 
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ข้อมูลงบประมาณ 



 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 25๖3 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม  
และแผนใช้จ่ายเงิน 
 

ที่ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
งาน/แผนก ที่ใช้

จ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
1 งานตามภาระงานประจ า     

1.1 งบด าเนินงาน     
1.2 งบลงทุน     

    - ค่าครุภัณฑ์ วิทยาลัยฯ 2,200,000 
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา   

 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning 
Community) 

บุคลากร 30,000 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานทะเบียน 

ทะเบียน 10,000 
3 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ทะเบียน 39,000 
4 โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ภายในห้องเรียนและระบบรักษาความปลอดภัย 

    
4.1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ห้องสมดุเพื่อส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 

อาคาร 5,000 
4.2 โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค 

อาคาร 70,000 
4.3 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ อาคาร 70,000 

8 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกัน 
ประกันฯ 20,000 

9 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563 
งานวิจัยฯ 15,000 

10 โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ข้อมูล 30,000 

11 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
งานส่งเสริมฯ 1,500 

12 โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ 

 

งานส่งเสริมฯ 1,500 

ข้อมูลงบประมาณ ตามแผนงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
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ที่ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
งาน/แผนก ที่ใช้

จ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
13 โครงการการจัดท า MOU หน่วยงานภายนอก 

งานความร่วมมือ 2,000 
14 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังการฝึกฯ 

งานทวิภาคี 10,000 
15 โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2562 

งานวัดผล 7,000 
16 โครงการสอบv-net 2562 

งานวัดผล 10,000 
17 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานหลักสูตร 86,000 

18 อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน งานสื่อฯ 10,000 

19 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา งานแนะแนว 1,000 

20 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

งานแนะแนว 1,000 

21 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี นร. (ปวช.1-3) 223 คน สวัสดิการฯ 20,400 

22 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ สวัสดิการ 15,000 

23 โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ โครงการพิเศษ รอ งปม. 

24 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพิเศษ รอ งปม. 

25 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปวช.1-3 ครูที่ปรึกษา 5,000 

26 โครงการแข่งขันฟุตซอลเทคนิคสันก าแพงคัฟ ครั้งที่ 3 กิจกรรม 30,000 

27 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ 25 ,000 

28 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รจช.) ลูกเสือ 5,000 

29 โครงการชุมนุมลูกเสือระดับภาค/ชาติ ลูกเสือ 30,000 

30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ชมรม 2,000 

31 โครงการกีฬาสีภายใน อวท. 20,000 

32 โครงการคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค.62 อวท. 2,000 

33 โครงการวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 62 อวท. 2,000 
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ที่ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
งาน/แผนก ที่ใช้

จ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

34 โครงการวันลอยกระทง ชมรม 3,000 

35 โครงการวันดินโลก ร.9 อวท. 3,000 

36 โครงการวันคริตสมาสและสวัสดีปีใหม่ ชมรม 5,000 

37 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการสร้างความผูกพันภายในองค์กร ผบ. 30,000 

38 โครงการท าบุญสถาปนา วท.สันก าแพง  12,000 

39 โครงการทุนการศึกษาวันไหว้ครู แนะแนว  

40 โครงการอ าเภอเคลื่อนที่ ยิ้ม โครงการพิเศษ  

41 โครงการFixit center โครงการพิเศษ  

42 โครงการอาชีวอาสาเทศกาลสงกรานต์ โครงการพิเศษ  

43 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพิเศษ  

44 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ครูที่ปรึกษา  

45 โครงการประชุมผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา 4,500 

46 โครงการแฟ้มสะสมผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา 70,000 

47 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม 9,500 

48 โครงการปฐมนิทศนักเรียน นักเรียน กิจกรรม 15,000 

49 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ อศจ./ภาค/ชาติ กิจกรรม 15,000 

50 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ กิจกรรม 12,000 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรแกนน า รร.คุณธรรม กิจกรรม 7,000 

52 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า รร.คุณธรรม กิจกรรม 7,000 

53 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ปวช.1 กิจกรรม 2,000 

54 โครงการปล่อยเสือเข้าป่า กิจกรรม 2,500 

55 โครงการประดับแถบ 2สี ลูกเสือ 2,000 
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ที่ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
งาน/แผนก ที่ใช้

จ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

56 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน สวัสดิการ  

57 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย อวท. 2,000 

58 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อวท. 2,000 

59 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า อวท. 3,000 

60 โครงการประกวดโฟลค์ซอง ชมรม 1,000 

61 โครงการประกวดร้องเพลง ชมรม 1,000 

62 โครงการ to be number one อวท. 1,000 

63 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อวท. 2,000 

64 โครงการเทคนิคจิตอาสา ชมรม 4,000 

65 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. 1,000 

66 โครงการวันไหว้ครู อวท. 12,000 

67 โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ชมรม 1,500 

68 โครงการวันเข้าพรรษา ชมรม 2,000 

69 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. วันแม่ ชมรม 2,000 

70 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิ.ย.63 ชมรม 2,000 

71 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ชมรม 2,000 

72 
โครงการแข่งขันทักษะอาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา/อศจ./
ภาค/ชาติ 

อวท. 10,000 

73 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อวท. 2,000 

74 โครงการประโครงงานวิทยาศาสตร์ ชมรม 2,000 

75 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรม 2,000 

76 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย/วันภาษาไทย ชมรม 1,000 
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ที่ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบรายจ่าย/รายการ 
งาน/แผนก ที่ใช้

จ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

77 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรม 2,000 

78 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากนักศึกษาต่างประเทศ ชมรม 10,000 

79 โครงการส่งเสริมการใช้ ICT (ปรับปรุงเครื่องเสียง อวท.) ผบ. 40,000 

80 โครงการประชุม อวท. สถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ อวท. 30,000 

81 โครงการเตรียมประเมิน อวท. อวท. 20,000 

82 โครงการอาชีวะพัฒนาปี 2562 ชมรม 29,000 

83 โครงการบ้านดินและท ากังหันวิดน้ า ชมรม 10,461 

84 โครงการธนาคารน้ าดินและท าฝายกั้นน้ า ชมรม 6,000 

85 โครงการปลูกไผ่และสร้างสะพานไม้ ชมรม 8,000 
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แผนปฏิบัติ
ราชการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน  ปีที่ผ่านมา  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่3  

หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รวม

1. โครงการ
อาชีวะต้านยาเสพ

ติด

2. โครงการพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน   (Fix it
 Center)

3. โครงการยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีศู่
คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา

4. โครงการความร่วมมือ
ก าลังคนอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลิต
และบริการใน 10 กลุ่ม

อุตสาหกรรมหลัก

5. โครงการยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็น

ศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. โครงการพัฒนา
ระบบการประเมิน
และการประกัน

คุณภาพอาชีวศึกษา

7. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

8. โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพก าลังคน

ด้านวิชาชีพ
บริเวณชายแดน
เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของ

ประเทศ

9. โครงการพัฒนา
ความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ

10.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

11. โครงการโครงการ
พัฒนาความร่วมมือ

อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ

รวม

12,694,123 960,800 400,000 40,000 4,370,600 18,465,523 18,200 1,074,994.23 38,500 299,970.81 2,999,999.34 20,000 110,000 170,000 223,870 21,000 499,992.95 5,476,527 23,942,050             
1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

12,694,123 960,800 400,000 - - 14,054,923 - - - - - - - - 14,054,923             

 - งบบุคลากร 10,287,382.80 10,287,383 - 10,287,383             
 - งบด าเนินงาน 648,600 960,800 400,000 2,009,400 - 2,009,400               
 - งบลงทุน 1,495,000 1,495,000 - 1,495,000               
 - งบเงินอุดหนุน 263,140 263,140 - 263,140                  
 - งบรายจ่ายอ่ืน - - -                        

 2. แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

-                        -                     -                 -               4,370,600            4,370,600.00               18,200            1,074,994.23                38,500.00            299,970.81              2,999,999.34                  20,000.00            110,000.00             170,000           223,870           21,000             499,992.95              5,476,527            9,847,127               

 - งบบุคลากร -                            -                     -                        
 - งบด าเนินงาน -                            -                     -                        
 - งบลงทุน -                            -                     -                        

 - งบเงินอุดหนุน 4,370,600            4,370,600                   -                     4,370,600               

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                            18,200            1,074,994.23                38,500                299,970.81              2,999,999.34                  20,000                110,000                  170,000           223,870           21,000             499,992.95              5,476,527            5,476,527               

3. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรม

-                        -                     -                 40,000          -                     40,000                       -                 -                              -                     -                         -                               -                     -                        -                         -                     40,000                   

 - งบบุคลากร -                            -                     -                        

 - งบด าเนินงาน -                            -                     -                        

 - งบลงทุน -                            -                     -                        

 - งบเงินอุดหนุน 40,000          40,000                       -                     40,000                   

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                     -                        

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง
3.1 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลการใช้จา่ยเงินปีปัจจบัุน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป) 
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

        
1. ประมาณการรายรับ         18,794,441 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 

  
1,395,701 บาท 

  
 

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน          1,145,700.54    บาท 
    

 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป            250,000.00    บาท 

     ข. เงินงบประมาณ ปี 2563(ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

15,389,340 บาท 
  

 
งบบุคลากร   7,827,220.00    บาท 

    
 
งบด าเนินงาน 1,859,400   บาท 

    
 
งบลงทุน 2,200,000   บาท 

    
 
งบเงินอุดหนุน 3,502,720   บาท 

    
 
งบรายจ่ายอื่น -   บาท 

     ค. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ยกยอดมา)  
  

2,009,400 บาท 
  

 
งบเงินอุดหนุน 2,009,400   บาท 

    

        2. ประมาณการรายจ่าย         16,789,198 บาท 

 
งบบุคลากร  

  
7,827,220 บาท 

  
 

- เงินเดือนข้าราชการ 
 

   4,070,640.00  บาท 
   

 
- เงินวิทยฐานะ 

 
      394,800.00  บาท 

   
 

- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 
 

      268,800.00  บาท 
   

 

- ค่าตอบพนักงานราชการ  

 
   3,092,980.00  

บาท 
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งบด าเนินงาน 

  
1,859,400 บาท 

  
 

 - ค่าตอบแทน 
 

      250,000.00  บาท 
   

 
 -  ค่าใช้สอย 

 
      829,400.00  บาท 

   
 

 -  ค่าวัสดุ 
 

      100,000.00  บาท 
   

 
 -  ค่าสาธารณูปโภคข้ันต่ า 

 
      680,000.00  บาท 

   
 

 -  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      บาท 
   

 
งบลงทุน 

  
2,200,000 บาท 

  
 

 -  ค่าครุภัณฑ์ 
 

                 -    บาท 
   

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

  
บาท 

   
 

งบเงินอุดหนุน 
  

4,692,578 บาท 
  

 
- ค่าจ้างชั่วคราว  

 
   1,798,280.00  บาท 

   
 

- ค่าตอบแทน 
 

   1,362,560.00  บาท 
   

 
- ค่าใช้สอย 

 
      876,088.00  บาท 

   
 

- ค่าวัสดุ 
 

      602,150.00  บาท 
   

 
- ค่าสาธารณูปโภคข้ันต่ า 

 
       53,500.00  บาท 

   
 

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาฯ 
 

                 -    บาท 
   

 
- โครงการตามภาระกิจประจ า 

 
                 -    บาท 

   
 

- เงินส ารองเพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
 

                 -    บาท 
   

 
งบรายจ่ายอ่ืน 

   
บาท 

  
 

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

บาท 
   

 
เงินรายได้สถานศึกษา 

  
     210,000.00  บาท 
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ข้อมูลหลักสูตรการสอน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยรับผู้จบการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ เปิดท าการสอนดังนี้ 

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
   1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
   1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
   1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
   1.5 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์
   1.6 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   1.7 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

  2.  ประเภทวิชาพาณิชยการ 
   2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   
    
 

ข้อมูลหลักสูตรการสอน 
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ข้อมูลครุภัณฑ์ 
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ที ่ ว.ด.ป. 
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า 
วัสดุ-ครุภัณฑ์ 

รายการ ขนาด 
ลักษณะ 

จ านวน ได้รับมา
โดยเงิน 

ราคา / จ านวน หมายเหตุ 

1 27 ม.ค. 2563 4120-001-0005 ไมค์ประชุม
(ประธาน) 

1 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4,500 631-001 

2 27 ม.ค. 2563 4120-001-0006 ไมค์ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

8 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

32,000 632-001 
ถึง 632-008 

3 24 ก.ค. 2563 6110-001-0012 ชุดปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์แบบที่ 
2 

1 งปม. 995,100 633-001 
ถึง 633-012 

4 24 ก.ค. 2563 6110-001-0013 ชุดทดลองโทรทัศน์
และระบบสัมผัส 

1 งปม. 450,000 634-001 
ถึง 634-008 

5 5 ส.ค. 2563 6110-001-0014 ชุดเครื่องตั้งศูนย์ล้อ
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1 งปม. 712,000 635-001 
ถึง 635-005 

6 3 มี.ค. 2563 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ 
ยี่ห้อ YORK ขนาด 
8,356 btu. 

1 บริจาค 11,500 636-001 
 

7 3 มี.ค. 2563 4120-001-0010 เครื่องปรับอากาศ 
ยี่ห้อYORK ขนาด 
48,000 btu. 

2 บริจาค 74,000 637-001     
ถึง 637-002 

 
8 3 มี.ค. 2563 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศ 

ยี่ห้อแคเรียร์ ขนาด 
40,000 btu. 

2 บริจาค 43,000 638-001     
ถึง 638-002 

 
9 3 มี.ค. 2563 4120-001-0012 เครื่องปรับอากาศ 

ยี่ห้อแคเรียร์ ขนาด 
24,000 btu. 

1 บริจาค 25,500 639-001 
 

10 3 มี.ค. 2563 5820-005-0010 โทรทัศน์สี ชาร์ป 
รุ่น 21F-PA13 

1 บริจาค 4,750 6310-001 

ข้อมูลครุภัณฑ ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
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ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม  และผังจ าลองวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

 

ข้อมูลอาคารสถานที ่



 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
แผนผังวิทยาลัยเทคนิคสนัก าแพง 
 

 

อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพงมีอาคารทั้งหมดดังนี้ 

ล าดับที ่  จ านวน หน่วย 
1 อาคารอ านวยการ  1 หลัง 
2 อาคารเรยีน 4000 1 หลัง 
3 อาคารช่างยนต ์ 1 หลัง 
4 อาคารวิทยบริการ 1 หลัง 
5 อาคารเรยีน 2400 1 หลัง 
6 อาคารเทคนิคพื้นฐาน 1 หลัง 
7 โรงฝึกงานแผนกก่อสร้าง 1 หลัง 
8 โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า 1 หลัง 
9 อาคารหอพักชาย 1 หลัง 

10 อาคารหอพักหญิง 1 หลัง 
11 โรงอาหาร 1 หลัง 
12 บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง 
13 บ้านพักคร ู 1 หลัง 
14 ป้อมยาม 1 หลัง 
15 โรงจอดรถนักเรียน 1 หลัง 
16 โรงจอดรถคร ู 1 หลัง 
17 ห้องน้ า 1 หลัง 

 รวมท้ังสิ้น 19  หลัง 
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อาคารต่างๆ  ของวิทยาลัยเทคนิคสนัก าแพง ประกอบด้วยห้องต่างๆ  ดังนี ้
ล าดับที่  1   อาคารอ านวยการ  3ชั้น 
  - ชั้น  1  ห้องผู้อ านวยการ,รองผู้อ านวยการ,งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุ,งาน
สารบัญ,งานบุคลากร,งานทะเบียน 
  - ชั้น  2  ห้องงานหลักสูตรฯ,  งานวัดผลประเมินผล,  งานแผนฯ,  งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,งานปกครอง 

- ชั้น  ๓  ห้องประชุม,  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,   
ล าดันที่  2   อาคารเรียน 4000  4 ชั้น 
  - ชั้น  1  แผนกช่างก่อสร้าง 
  - ชั้น  2  ห้องงานกิจกรรมฯ,ห้องพยาบาล 
  - ชั้น  3  แผนกช่างไฟฟ้า 
  - ชั้น  4  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที่  3   อาคารช่างยนต์ 

- ห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์,  โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   
ล าดับที่  4   อาคารวิทยบริการ 2 ชั้น 

- ชั้น  1  ห้องสมุด 
  - ชั้น  2  ห้องเรียน IT 
ล าดับที่  5   อาคารเรียน 2400 4 ชั้น 
  - ชั้น  1  หัองพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์,ห้องเรียนแผนกสามัญ 
  - ชั้น  2  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์,ห้องพักครูบัญชี,ห้องเรียนบัญชี 
  - ชั้น  3  ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - ชั้น  4  ห้องเรียนสามัญ 
ล าดับที่  6  อาคารเทคนิคพื้นฐาน 
  - ห้องพักครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน,  ห้องเรียนโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
ล าดับที่  7 โรงฝึกงานแผนกก่อสร้าง 

- โรงฝึกงานต่างๆ 
ล าดับที่  8 โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า 

- โรงฝึกงานไฟฟ้า 
ล าดับที่  9 อาคารหอพักชาย 

- ห้องพักนักเรียนชาย 
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ล าดับที่  10  อาคารหอพักหญิง 

- ห้องพักนักเรียนหญิง 
ล าดับที่  11 โรงอาหาร 

- โรงอาหาร,หอประชุม 
ล าดับที่  12 บ้านพักนักการภารโรง 

- บ้านพักครู,บ้านพักนักการภารโรง,บ้านพักนักศึกษาฝึกสอน 
ล าดับที่  13 บ้านพักครู 

- บ้านพักผู้อ านวยการฯ,บ้านพักรองผู้อ านวยการฯ,ผู้บ้านพักครู 
ล าดับที่  14 ป้อมยาม 

- ป้อมยาม 
ล าดับที่  15 โรงจอดรถนักเรียน 

- โรงจอดรถนักเรียน 
ล าดับที่  16 โรงจอดรถครู 

- โรงจอดรถครู 
ล าดับที่  17 ห้องน้ า 

- ห้องน้ าชาย,ห้องน้ าหญิง 
 
   
  - 
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ข้อมูลพื้นฐานอ าเภอแม่ออน 
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ตราประจ าอ าเภอ 
 

ค าขวัญอ าเภอแม่ออน 
ผาตั้งธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม รื่นรมย์น้้าพุร้อน เมืองออนถ้้าแสนงาม 

 
ค าขวัญจังหวัดเชียงใหม ่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา งามล้้าค่านครพิงค์ 
 
ประวัติอ าเภอแม่ออน 
 ตามประวัติ  ชาวอ้าเภอสันก้าแพงอพยพมาจากพันนาภูเลา  แขวงเชียงแสน  (ปัจจุบันอยู่ ใน       
จังหวัดเชียงราย)  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้้าแม่ออน  ต่อมาเจริญขึ้นได้รับการยกฐานะเป็นอ้าเภอ ซึ่งสมัยนั้น
เรียกว่า "แขวงแม่ออน"อยู่ในการปกครองของนครเชียงใหม่  จนในปี พ.ศ.2446  จึงได้ย้ายจากแขวงแม่ออน      
มาปลูกสร้างที่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2537 กระทรวงมหาดไทยโดย พณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 31 มีนาคม 2537 แบ่งท้องที่อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอ้าเภอ
เรียกชื่อว่า "กิ่งอ้าเภอแม่ออน" ทั้ งนี้ตั้ งแต่วันที่  30 เมษายน  2537 และได้รับการยกฐานะเป็นอ้าเภอ            
ตามโครงการอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 จนถึงปัจจุบัน 
 
อาณาเขตอ าเภอแม่ออน 
    อ้าเภอแม่ออนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอดอยสะเก็ด และอ้าเภอเมืองปาน (จังหวัดล้าปาง) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอเมืองปาน (จังหวัดล้าปาง) 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอเมืองปาน อ้าเภอเมืองล้าปาง (จังหวดัล้าปาง) อ้าเภอแม่ทา อ้าเภอเมืองล้าพูน 
และอ้าเภอบ้านธิ (จังหวัดล้าพูน) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอสันก้าแพงและอ้าเภอดอยสะเก็ด 

อ าเภอแม่ออน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://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%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://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%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
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แผนที่อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 
 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ ำเภอแม่ออน แบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น ๖ ต ำบล  ๔๙ หมู่บ้ำน ได้แก่ 

ล ำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

ประชำกร
ทั้งหมด 

 

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ออนเหนือ 
 

10 3,437 3,437 (อบต.ออนเหนือ) 

๒. ออนกลำง 
 

๑๐ 4,098 4,098 (อบต.ออนกลำง) 

๓. บ้ำนสหกรณ์ 
 

๘ 3,662 3,662 (อบต.บ้ำนสหกรณ์) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://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
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ล ำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

ประชำกร
ทั้งหมด 

 

ประชำกรแยกตำมส่วนท้องถิ่น 
 

๔. ห้วยแก้ว 
 

8 1,252 1,252 (อบต.ห้วยแก้ว) 

๕. แม่ทำ 
 

๗ 4,858 4,858 (อบต.แม่ทำ) 

๖. ทำเหนือ 
 

๕ 2,433 2,433 (อบต.ทำเหนือ) 

รวม 
  

(เทศบำล) 
(อบต.) 

 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ้าเภอแม่ออน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8  แห่ง ได้แก่ 
 1. องค์การบริหารส่วนต้าบลออนเหนือ  ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลออนเหนือทั้งต้าบล 
 2. องค์การบริหารส่วนต้าบลออนกลาง    ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลออนกลางทั้งต้าบล 

3. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านสหกรณ์   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบ้านสหกรณท์ั้งต้าบล 
  4. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยแก้ว    ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลห้วยแก้วทั้งต้าบล 
5. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ทา   ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลแม่ทาทั้งต้าบล 
6. องค์การบริหารส่วนต้าบลทาเหนือ    ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลทาเหนือทั้งต้าบล 

 
อาชีพ 

อาชีพหลัก ได้แก่ เลี้ยงโคนม  โคเนื้อ  สุกร  ไก่ไข่  ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
อาชีพเสริม ได้แก่แปรรูปอาหาร  เย็บผ้า  

 
โรงเรียนและวิทยาลัย   

1. โรงเรียนแม่ออนวิทยำลัย        โทร. 0-5385-9405 
2. วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง   โทร. 0-5392-9079  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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สถานที่ท่องเที่ยว 

1. น ้าพุร้อนสันก้าแพง เป็นน้ ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 75 ไร่ ตั้งอยู่ ใน            
อ.สันก ำแพง (เมื่อก่อนอยู่ใน อ.สันก ำแพง ปัจจุบันอยู่ในอ ำเภอแม่ออน แต่ชื่อยังคงเป็นน้ ำพุร้อนสันก ำแพงอยู่)     
ไม่ไกลจำกตัวเมืองเชียงใหม่มำกนัก นั่งรถไปประมำณ 1 ชั่วโมง เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ มีบ่อให้         
แช่น้ ำร้อน และแช่เท้ำ ล้อมรอบไปด้วยภูเขำ และต้นไม้ 

 

 

 

 

2. ถ ้าเมืองออน ในอดีตเป็นสถำนที่ส ำคัญ เพรำะเคยเป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนำกัมมัฏฐำน          
ของครูบำศรีวิชัย ซึ่งเป็นอริยะสงฆ์แห่งล้ำนนำไทย ที่ชำวล้ำนนำและประชำชนทั่วไปไห้ควำมเคำรพศรัทธำกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง หำกพูดถึงครูบำศรีวิชัยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพรำะท่ำนเป็นพระผู้สร้ำงวัดดอยสุเทพ  เมื่อปี 
พ.ศ. 2473 ท่ำนพระครูบำศรีวิชัยนักบุญแห่งล้ำนนำไทย ได้ธุดงค์มำพบถ้ ำดอยศิลำแห่งนี้   จึงได้ชักชวนชำวบ้ำน   
ผู้มีจิตศรัทธำสร้ำงถนนและบันไดขึ้นสู่ปำกถ้ ำ และได้สร้ำงพระพุทธรูปทันใจซึ่งสำมำรถสร้ำงเสร็จภำยใน 1 วัน 
ประดิษฐำนอยู่บนดอยถ้ ำศิลำ เพ่ือให้ พุทธศำสนิกชนทั่วไปได้กรำบไหว้บูชำพร้อมกับเปลี่ยนชื่อจำก                  
ถ ้าดอยศิลา เป็น ถ ้าเมืองออน ตั้งแต่นั้นมำจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันยังมีร่องรอยและแท่นที่นั่งของครูบำเจ้ำศรีวิชัย
ปรำกฏให้เห็นอยู่ ภำยในถ้ ำถือว่ำเป็นสถำนที่ที่มีควำมสงบเงียบและร่มเย็นด้วยบำรมีครูบำเจ้ำศรีวิชัย  บริเวณปำก
ถ้ ำมีรูปปั้นครูบำศรีวิชัย และสถูปอัฏฐิที่บรรจุของท่ำนไว้ มีพระพุทธรูปประดิษฐำนเคียงคู่อยู่ด้ำนข้ำง เพ่ือให้คนที่
ขึ้นไปเที่ยวได้นมัสกำรบูชำเพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง 
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3. บ้านแม่ก้าปอง สถำนที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็ก ในรูปแบบท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ ท่ำมกลำงหุบเขำและธรรมชำติ อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,300 เมตร หมู่บ้ำนมีอำยุเก่ำแก่
กว่ำ 100 ปี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่อพยพมำจำก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะกำรสร้ำงบ้ำนเรือน อยู่บริเวณริมแม่น้ ำล ำธำร 
ท่ำมกลำงธรรมชำติที่คงควำมอุดมสมบูรณ์  รวมถึงวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ของชำวบ้ำนที่มีควำมเรียบง่ำย           
สภำพอำกำศ เย็นสบำยตลอดทั้งปี และจะมีอำกำศหนำวเย็นมำกในช่วงฤดูหนำว   อำชีพหลักของชำวบ้ำนคือ      
กำรท ำเมี่ยง (ชำ) อำชีพรองคือ กำรปลูกกำแฟ  กำรมำเที่ยวที่นี่ อำจจะมำแบบเช้ำไปเย็นกลับ หรือ จะนอนพัก
โฮมสเตย์ของชำวบ้ำนก็มีให้บริกำรมำกกว่ำ 20 หลัง แต่ที่นี่จะไม่มีโรงแรม หรือ รีสอร์ท 

 

 
 

4. โครงการหลวงตีนตก หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกศูนย์ฯ หนึ่ง ซึ่งเกิดจำกน้ ำพระทัย
และพระวิสัยทัศน์อันกว้ำงไกลขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  พระองค์ได้ทรงพระรำชทำนทรัพย์         
ส่วนพระองค์ประมำณ 300,000 บำท ส ำหรับก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงตีนตก เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนำ     
สำธิต และส่งเสริมกำรเพำะเห็ดหอม และกำแฟให้เป็นอำชีพเสริมให้แก่รำษฎรนอกเหนือจำกกำรปลูกเม่ียง 
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 5. น ้าตกแม่ก้าปอง อยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำน 1.2 กิโลเมตร เป็นน้ ำตกขนำดเล็ก อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ น้ ำใส
ไหลเย็นตลอดทั้งปี มีจ ำนวนทั้งหมด 7 ชั้น บนชั้นที่ 7 มีแอ่งน้ ำสำมำรถลงเล่นน้ ำได้ ในนี้ไม่มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
หรือร้ำนขำยของที่ระลึก บรรยำกำศเงียบสงบ 

 

 
 

 6. ผาน ้าลอด ตั้งอยู่ในอ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณผำน้ ำลอดมีก้อนหินขนำดใหญ่มีช่องว่ำง    
ใต้ก้อนหินให้ล ำน้ ำไหลผ่ำนได้ ซึ่งเป็นควำมอัศจรรย์ของธรรมชำติที่งดงำมแปลกตำ ต่อมำโครงกำรหลวงตีนตก     
ได้เข้ำมำปรับปรุงทัศนียภำพให้สวยงำมร่มรื่นให้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้ำนอำหำรบริกำร เครื่องดื่ม กำแฟ     
เบเกอรี่ อำหำทำนเล่น มีจุดนั่งพักผ่อน วิวถ่ำยรูป   
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แผนที่ท่องเที่ยวจงัหวัดเชยีงใหม ่

 

 
 
 
 
 




