คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการเรี ย น การสอน กิ จ กรรมสนั บ สนุ น และกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาถึงความจาเป็นก่อนหลัง และความเหมาะสมตามสภาวะปัจจุบัน
และปัญหา โดยจัดทาแผนตามแผนปฏิบัติการของสาขาวิชา และงานสนับสนุนต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาและ
ความต้องการในปีงบประมาณใหม่นี้ นามาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) และนานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา เพื่อนามาปฏิบัติใช้โดยการส่งเสริม
อาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน ส่งเสริมอาชีวศึกษาไหม้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เป็นการ
สร้างค่านิยมให้แก่อาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอขอบคุณคณะบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน โครงการ กิ จ กรรม ประจ าปี ง บประมาณ 2561
ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เสนอโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการพิจารณาจั ดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
30 กันยายน 2560
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ส่วนที่ 1
บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ นองค์ กรที่ ผ ลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนอย่า งมี คุณ ภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ภารกิจ
จัดและส่ งเสริ มการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิ ศ
ทางวิชาชีพ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษามีภ ารกิจหลั กและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
ส่งเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายกาหนด และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1)
2.1 จัดทาข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2.3 กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์
และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2.8 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการ
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจและนโยบาย
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาสู่ ส ากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
.

1.1 รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแลรายบุคคล

การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเปูาหมายใน 50
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง
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2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม
๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จานวน ๔ แห่ง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตร
เคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยาน
ยนต์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic
Assessment, การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ์ จ ากการเรี ย นในสถานที่ จ ริ ง /สถานการณ์ จ ริ ง อาทิ
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
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- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความต้องการ
ของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่งหน้าที่
(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ
ห้ อ งเรี ย น สร้ า งเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ในอนาคตด้ ว ยกิ จ กรรมองค์ ก ารวิ ช าชี พ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
วิถีป ระชาธิป ไตย ความมีวินั ย เสริ มสร้ างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ การเป็ น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English Program
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริ ษัทต่ างประเทศและในประเทศ ยกระดั บทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชี พ ส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครู
ให้เพียงพอ
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4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมสถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมาร์ก
เยอรมัน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร
การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
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9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ”
ด้านคุณภาพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
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2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้ เรี ย นด้ว ยกิจ กรรมองค์การวิช าชีพ การบริการสั งคม จิตอาสาและกีฬาด้าน
คุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
2.14 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอนด้านคุณภาพครู
2.15 กาหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญกาลังใจและจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
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- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่ ว มมือ กับ ภาครั ฐ และเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒ นานัก ศึกษา พัฒ นาครู
พัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1. ความมั่นคง
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4. รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
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5. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอานาจ
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5. พัฒนาระบบการผลิตและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. ทะนุบารุงและอุปกรณ์และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
3. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
4. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
5. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
โครงการ (ปรับปรุง)
1. โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟูาในวิทยาลัยฯ
2. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ่
3. โครงการซ่อมบารุงเครื่องกลังแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4. โครงการซ่อมแซมถนนที่ชารุด
5. โครงการจัดทาโครงสร้างงานอาคารสถานที่
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โครงการประจาปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจาปี 2561
1.3. โครงการสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการ ประจาปี 2561
1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ประจาปี 2561
1.5. โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
1.7. โครงการวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
1.8. โครงการวันภูมิปัญญา รักษ์ภาษาอีสาน
1.9. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
1.10. โครการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปีการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
1.13. โครงการ ติวเตอร์ Pre V-NET ประจาปีการศึกษา 2561
1.14. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)
1.16. โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp
2.2 งานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญ กลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
2.2. โครงการศึกษาดูงาน
2.3. โครงการพัฒนาการด้านวิชาการ
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
3.1. โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญส่งเสริมสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนา ประจาปีการศึกษา 2561
3.3. โครงการฝึกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจาการศึกษา 2561
3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี
3.5. โครงการตัดชุดผู้กากับลูกเสือตามวาระ ประจาปีการศึกษา 2561
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3.6. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจาปีการศึกษา 2561
3.7. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค
3.8. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
3.9. โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปีที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
3.11. โครงการทาสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
3.12. โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3.13. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค
3.14. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันพ่อแห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจาปีการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอร์คณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ประจาปีการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นาวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจาปีการศึกษา 2561
3.22. โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2561
3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองค์การ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ/การประกวดกิจกรรมองค์การฯระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2561
3.27. โครงการวันปิยมหาราช
3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.30. โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2561
3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจาปีการศึกษา 2561
3.32. โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจาปีการศึกษา 2561
3.33. โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
3.34. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.35. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
3.36. โครงการงานวันครู
3.37. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้าขอพรผู้อาวุโส ประจาปี 2561)
3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
3.40. โครงการการเตรียมผู้สาเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทาฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจาปีการศึกษา 2561
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
3.44. โครงการจัดแข่งขันประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช.
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา
5.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2561
5.47. โครงการล้างทาความสะอาดและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศประจาปี
5.48. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 ครั้ง
5.49. โครงการบริจาคโลหิตประจาปีการศึกษา 2561 ปีละ 2 ครั้ง
5.50. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
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5.51. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
สารองเพือ่ สนับสนุนนโยบาย สอศ.
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปรัชญา
“ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นาทางอาชีพ”
อัตรลักษ์
“ทักษะดี มีจิตอาสา”
เอกลักษณ์
“บริการดี มีคุณธรรม นาสู่ชุมชน”
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเป็นผู้นาในการผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน มุ่งสู่การผลิตนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคต
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและพัฒนากาลังคนด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุก
ระดับอย่างทั่วถึง
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและปฏิ รู ป แนวทางการเรี ย นการสอนเพื่ อ ผลิ ต ช่ า งเทคนิ ค และนั ก
เทคโนโลยี ส าขาต่ า งๆ ให้ มี ค วามรู้ แ ละทัก ษะควบคู่คุ ณ ธรรมและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ
4.. ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือกับการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. ทานุบารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อสืบทอดเอกลักษณ์ไทยไปสู่
อนุชนรุ่นหลัง
7. นาระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การบริหารที่ดี พ.ศ. 2546 มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้เรียนวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. จัดทาวิจัยเพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้านระบบคุณภาพ
5. จัดหาสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. ผู้เรียนและสถานศึกษาให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน
7. ปลูกฝังจิตสานึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
4. ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2553
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553”
3. ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการอสนและการบริหารจัดการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญเงิน ประจาปีการศึกษา 2553
4. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ หน่วยองค์การวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ การประชุมทางวิชาการองค์การวิช าชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาสั งกัด
อาชีวศึกษาภคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2553
5. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2552
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3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ
มาตรการที่ 1 จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติการ
งานวิชาชีพอย่างเหมาะสม
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม
และประยุกต์ใช้กับงานอาชีพได้
มาตรการที่ 3 ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในงานวิชาชีพและการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือระดับคุณภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
มาตรการที่ 4 สนับสนุนให้สถานประกอบการและสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
มาตรการที่ 5 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรการที่ 2 ปรับปรุงกระบวนงานหลัก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนาไป
ดาเนินการหรือให้บริการได้อย่างเหมาะสม
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน ระบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการประกันคุณภาพ
มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้นาระบบการจัดการความรู้ (KM.) และเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพมาใช้
เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
มาตรการที่ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการและสนับสนุน
การดาเนินภารกิจ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกาลังใจเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพฤติกรรมในการทางาน
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กลยุทธ์ที่ 4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอาชีวศึกษาบริการให้หลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพและต่อเนื่อง
มาตรการที่ 2 สนับ สนุน ให้ การบริ การวิช าชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนสังคมและ
ภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
มาตรการที่ 4 จั ด โครงการฝึ ก ทั กษะวิช าชี พ เพื่อ ประกอบอาชี พของประชาชนให้ ส อดคล้ องกั บ
หลักสูตรที่เปิดสอน
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้นาประสบการณ์จากการบริการวิชาการย้อนกลับมาใช้ในการเรียนการสอน
มาตรการที่ 6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้การ
บริการวิชาชีพแก่สังคมร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาโจทย์วิจัยให้ตรงกับ
ความต้องการและสามารถนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
มาตรการที่ 2 สร้างบรรยากาศในการวิจัยโดยการจัดการโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย การสร้าง
โจทย์วิจัย การเขียนโครงการวิจัยแลการออกแบบวิจัย
มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณสาหรับอาจารย์เพื่อทาการวิจัยและไปนาเสนอผลงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 6 ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 1 สอดแทรกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวน
การเรียนการสอน
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ในการจัด
กิจกรรม โครงการเพื่อทานะบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลสาคัญ
มาตรการที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีเขียวและบูรณาการเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยร่วมมือกับชุมชนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการที่ 1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากร พร้อม
ทั้งจัดทาคู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทาการประกันคุณภาพภายในแต่ละแผนกวิชาอย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่ 3 เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพใน ต่อสาธารณชน ทุกปีอย่างต่อไป
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
4.1

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนช่างไม้
อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สาเร็ จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี พ.ศ. 2498
กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี
พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีว ศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้สาเร็จชั้นประโยคมัธยม
อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญา
ป้องกันเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3) เข้าเรียน
หลักสูตรมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ ปี พ.ศ.2510 ได้รับการคัดเลื อกจากกรมอาชีวศึกษา
ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขต 1 อุบลราชธานี
พ.ศ. 2522 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี เป็น สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประจาปี 2525
พ.ศ. 2536 เปิดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์
พ.ศ. 2537 เปิดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล
พ.ศ. 2538 เปิดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช.
ระบบทวิภาคี เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสะสม เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
พ.ศ.2 541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส.สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก
พ.ศ. 2546 เปิดสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาการติดตั้งและควบคุม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก ปวช.สายตรง
พ.ศ. 2547 เปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2548 เปิดสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6
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4..2. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Ubonratchathani Technical College
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (34000)
หมายเลขโทรศัพท์ (045) 240577
หมายเลขโทรสาร (045) 240576
เว็บไซต์ http://www.utc.ac.th
อีเมล
เนื้อที่ 84 ไร่ 3 งาน
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 58 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 187 ห้อง ได้แก่
อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
ห้อง
อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 หลัง
19 ห้อง
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคมจานวน 1 หลัง
6 ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 1 หลัง
ห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์
จานวน 1 หลัง
9 ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล
จานวน 1 หลัง
ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม
จานวน 1 หลัง
ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
จานวน 1 หลัง
ห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา
จานวน 1 หลัง
12 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา
จานวน 1 หลัง
ห้อง
อาคารงานกิจกรรม
จานวน 1 หลัง
2 ห้อง
อาคารเรียน 2 ชั้น
จานวน 1 หลัง
13 ห้อง
อาคารอานวยการ
จานวน 1 หลัง
7 ห้อง
อาคารสถาบัน
จานวน 1 หลัง
7 ห้อง
อาคารวิชาการ
จานวน 1 หลัง
7 ห้อง
หอประชุม
จานวน 1 หลัง
10 ห้อง
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน
จานวน 1 หลัง
ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง
19 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง
20 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง
23 ห้อง
อาคารบ้านพัก
จานวน 37 หลัง
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง
33 ห้อง

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

.

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
30 กันยายน 2560
Jin

สารบัญ
เรื่อง/รายการ
ส่วนที่ 1
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2560
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
ส่วนที่ 2
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น
2.3 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
2.6 ข้อมูลบุคลากร
2.7 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
2.7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
2.7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ส่วนที่ 3
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/
โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ภาคผนวก
โครงการต่าง ๆ

หน้า
1
5

14
15
16
18
20
21
56
60

64
71
76
83

84
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6.1 อัตรากาลัง ปี 2561
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูล นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
มีบุคลากรทั้งสิ้น
113 คน
5 คน
106 คน
2 คน
4 คน
คน
4 คน
5 คน
5 คน
คน
183 คน
141 คน
42 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

305

คน

คน
คน
0 คน
คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน / ผู้บริหาร
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
คน
คน
180 คน
55 คน
4 คน
รวม
239 คน
รวม

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
5 คน
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
53 คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
53 คน
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
0 คน
รวม
111 คน
รวม

15 คน
4 คน
25 คน
20 คน
2 คน
0 คน
66 คน

รวม
15 คน
4 คน
25 คน
200 คน
57 คน
4 คน
305 คน

รวม
คน
2 คน
21 คน
20 คน
0 คน
43 คน

คน
2 คน
74 คน
73 คน
0 คน
149 คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการครู
รวม
111
คน
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
ลาดับที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
ป.โท
1 นายนิยม แสงวงศ์
ป.โท
2 นายสุวิชชา มั่นยืน
ป.โท
3 นายทรงศักดิ์ ไชยพงษ์
ป.โท
4 นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์
ป.โท
5 นายมนตรี สุริยพันตรี
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
ป.ตรี
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
6 นายสุนันท์ อินทร์งาม
ครูชานาญการพิเศษ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หน.แผนกช่างยนต์

3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3101-2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
hr05-0002 โฮมรูม

7

นายสมชาย แววศรี

ป.โท

ครูชานาญการ

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

หน.งานคลินิคเทคโนโลยี

2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก

หน.งานโครงการพิเศษฯ

hr01-0002 โฮมรูม
8

นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์

ป.โท

ครูชานาญการพิเศษ

2101-2103
บอากาศรถยนต์
3000-2004 งานปรั
กิจกรรมองค์
การวิชาชีพ 4
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต์
3101-8501 โครงการ

9

นายอาคม ปาสีโล

ป.โท

ครูชานาญการพิเศษ

4101-2007 การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์
4101-2123 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4101-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
4101-9009 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับงานการออกแบบ

10 นายวิชาญ นาทัน

ป.ตรี

ครูชานาญการพิเศษ

2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
2101-2102 งานจักรยานยนต์
3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกาลังรถยนต์
3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
hr04-0001 โฮมรูม

11 นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์

ป.ตรี

ครูชานาญการพิเศษ ค.ศ.3

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2101-2008 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
2101-2104 งานบารุงรักษารถยนต์
2101-8001 ฝึกงาน

12 นายพงศ์พันธ์ ประทุมชาติ
ครูชานาญการ

ป.โท

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
2101-2105 การขับรถยนต์

หน.งานวิจัยฯ

23
13 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน

ป.ตรี

2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4
2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น งานเครื่องยนต์ดีเซล

ครูชานาญการ

2101-2105 การขับรถยนต์
2101-8501 โครงการ
hr03-0002 โฮมรูม
14 นายจักรพงศ์ วารีพัฒน์

ป.ตรี

ครูชานาญการ

3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3101-2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ
3101-2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ

15 นายธีระศักดิ์ สัตย์ธิพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ

ป.ตรี

2101-2102 งานจักรยานยนต์
2101-8001 ฝึกงาน

16 นายมานะ สุยะรา

ป.โท

4101-2004 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

ครูชานาญการ

4101-2005 เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
4101-2006 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์
4101-2010 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
4101-2106 เทคโนโลยีบารุงรักษา
4101-2110 บริหารจัดการประดับยนต์

17 นายณรงค์ ศรีธัญ

ป.ตรี

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
2101-8501 โครงการ
2101-9007 พลังงานทดแทน
hr01-0002 โฮมรูม

18 นายธีรเดช ทิมา

ป.ตรี

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
2101-2102 งานจักรยานยนต์
2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2101-8501 โครงการ
hr01-0002 โฮมรูม

19 นายบุญรอด พีระเวคิน

ป.โท

ครูชานาญการพิเศษ

3102-2003 โปรแกรม ซี เอ็น ซี
3102-5103 งานเครื่องมือกล 3
3102-5104 งานเครื่องมือกล 4
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ

20 นายณรงค์ สุรินทร์

ป.ตรี

ครูชานาญการพิเศษ

3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
3102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด

21 นายประสิทธิ์ พลศรี
ครูชานาญการพิเศษ คศ.3

ป.ตรี

2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
2102-2104 ซ่อมบารุงเครื่องมือกล
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

24
22

ว่าที่ ร.ต.ทรงพล โสภา

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
3102-2202 กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
3102-2207 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
hr04-0001 โฮมรูม

23

นายพยุงศักดิ์ ทศไกร

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

24 นายเชาวลิต บุญมา

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
home-room โฮมรูม

25 นายเกียรติศักดิ์ จันทะคาด

ป.ตรี

2102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2
3102-2101 เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ

26 นายธรรมรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

หน.งานความร่วมมือ

2102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
hr04-0001 โฮมรูม
27 นายตฤณ แสนลา

ป.ตรี

ครูชานาญการ
28 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา

ป.ตรี

29 นายอนุพันธ์ จารุพงษ์

ป.ตรี

30 นายสมคิด ศิลาคุปต์

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล
2102-2203 ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
2102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
2102-2011 อบชุบโลหะ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2103-2008 กระบวนการเชื่อม

ครูชานาญการพิเศษ

3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
31 นายวิทยา กองตระกูลดี
ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ
3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2
3103-2208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน
3103-2209 ไฟฟ้าในงานเชื่อม

หน.งานทวิภาคี

25
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3103-2005 วัสดุและโลหะวิทยา
hr05-0001 โฮมรูม
32 นายสมาน ภาระรมย์

ป.โท

3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ

หน.แผนกวิชาช่างเชื่อม

3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม

ครูชานาญการ

3103-2208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 1
hr04-0001 โฮมรูม
33 นายปัญญา จินดามาตย์

ป.ตรี

ครูชานาญการพิเศษ

3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม
3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3103-0001 กระบวนการเชื่อม

34 นายสุกรี พรมนิกร

ป.โท

2104-2007 เครื่องทาความเย็น
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
hr05-0001 โฮมรูม

35 นายสัญญา ไกรยวงษ์

ป.ตรี

2104-8001 ฝึกงาน

หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

ครูชานาญการพิเศษ

3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
36 นายฉัตร รัชฎะ

ป.ตรี

2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ครูชานาญการพิเศษ

3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
hr04-0001 โฮมรูม
37 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์

ป.โท

2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

ครูชานาญการพิเศษ

3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
38 นายเถลิง บุญเสนา
ครูชานาญการพิเศษ

ป.ตรี

2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน.งานกิจกรรมฯ

26
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
39 นายสมพงศ์ จาปาวงศ์

ป.ตรี

2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ครูชานาญการพิเศษ

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
hr04-0001 โฮมรูม
40 นายนพดล ยุทธภิญโญ

ป.โท

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

ครูชานาญการพิเศษ

3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
41 นายสุวภัทร อมรคาตัน

ป.ตรี

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ครูชานาญการพิเศษ

3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟ้า
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
hr04-0001 โฮมรูม
42 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล

ป.ตรี

2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ครูชานาญการ

2108-2119 ระบบไฟฟ้าในอาคาร
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
hr04-0001 โฮมรูม
43 นายอนุรักษ์ กลางแก้ว

ป.โท

2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ครูชานาญการพิเศษ

3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
hr04-0001 โฮมรูม
44 นางสาวสุวรรรา โกศัลวัฒน์

ป.โท

2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า
2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

ครูชานาญการ

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
45 นายเจริญพร เจตอธิการ

ป.ตรี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2

หน.งานสวัสดิการฯ

27
2104-8501 โครงการ
46 นายสถิระ กาญจันดา

ป.ตรี

2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
2104-8001 ฝึกงาน
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

47 นายยศสรัล แสงสาย

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2104-2110 อิเล็กทรอนิกส์กาลังเบื้องต้น
3104-9003 เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้
hr02-0002 โฮมรูม

48 นายรณฤทธิ์ อมรสิน

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2104-2120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

49 นายวัชระ ประคองพันธ์

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูชานาญการ

3105-2004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
hr04-0001 โฮมรูม
50 นายชูเกียรติ ประมุขกุล

ป.โท

2105-2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูชานาญการ

3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
51 นายบัญญัติ สมสุพรรณ

ป.โท

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค
3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร์
hr04-0001 โฮมรูม

52 นายคารมย์ แก้วกันยา

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

ครูชานาญการพิเศษ

3105-2001 พัลส์เทคนิค
hr05-0001 โฮมรูม
53 นายพรศักดิ์ บุญพา

ป.โท

2105-2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

ครูชานาญการพิเศษ

3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3105-2105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
hr05-0001 โฮมรูม

54 นายจุฬาพรรณ์ คณารักษ์
ครูชานาญการ

ป.โท

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน.งานหลักสูตรฯ

28
3105-2101 ระบบโทรคมนาคม
hr04-0001 โฮมรูม
55 นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

ป.โท

3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
3105-2006 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

ครูชานาญการพิเศษ

3105-8001 ฝึกงาน
56 นายวิเชียร กาทอง

ป.ตรี

2105-2122 อินเตอร์เฟสเบื้องต้น

ครูชานาญการ
57 นายเผด็จศึก แสนุวงศ์

2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ป.ตรี

3119-2002 การวิเคราะห่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
3119-2003 การสื่อสารดาวเทียม

ครูชานาญการพิเศษ

3119-2406 ระบบ MATV เเละ CATV
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3119-2003 หลักการโทรคมนาคม
58 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ

ป.ตรี

3119-2007 ระบบสื่อสารวิทยุ
3119-2402 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ครูชานาญการ

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2119-2011 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2119-2101 ระบบโทรศัพท์
3119-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3119-2001 วงจรพัลส์และดิจิตอล
hr02-0001 โฮมรูม
59 นายอเนก หิรัญธนกุล

ป.โท

ครูชานาญการพิเศษ

2106-1005 การสารวจงานก่อสร้าง 1
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3106-0003 พื้นฐานงานสารวจ
3106-2001 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
3106-2007 งานสารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร
hr04-0001 โฮมรูม

60 นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม

ป.ตรี

2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
2106-2004 ประมาณราคางานโครงสร้าง
2106-2104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
2108-2101 การเขียนแบบก่อสร้าง 4
2108-2102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
3106-9005 โครงการงานก่อสร้างอาคาร
3108-0007 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3108-2001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

61 นายกฤตยา วรรณพินิจ

ป.ตรี

2106-2004 ประมาณราคางานโครงสร้าง
2106-2104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

29
2106-2114 การซ่อมบารุงรักษาอาคาร
2108-2116 เทคนิคก่อสร้าง 1
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3106-0005 กลศาสตร์เบื้องต้น
3106-9005 โครงการงานก่อสร้างอาคาร
3108-2008 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
62 นายสงบ ฉ้งทับ

ป.โท

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0301 ทฤษฎีโครงสร้าง
3106-0007 วัสดุและเทคนิคการทางาน
3106-2107 การวางแผนและจัดการงานก่อสร้าง
3106-9006 การประเมินอสังหาริมทรัพย์
3121-2102 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3121-2103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3121-2107 การวิเคราะห์โครงสร้าง
hr04-0001 โฮมรูม

63 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3106-0006 พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง
3106-2002 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
3106-2003 งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร
3106-2004 ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร
3108-1001 การเขียนแบบก่อสร้าง 1
3108-2005 การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
3108-9001 ผังเมือง

64 นายธวัชชัย อินเนา

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2106-2008 หุ่นจาลองโครงสร้าง
2106-2010 งานสีและการเคลือบผิว
2106-2101 ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร
2106-2102 งานปูนตกแต่งผิว
3106-0001 พื้นฐานงานไม้
3106-0002 พื้นฐานงานปูน
home-room โฮมรูม

65 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล

ป.โท

2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น
2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
2106-8501 โครงการ
2108-2005 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
2108-2007 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1
hr03-0001 โฮมรูม

30
66 นายอุทัย ไชยวิเศษ

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

หน.แผนกวิชาก่อสร้าง

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
3106-2002 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
3106-2003 งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร
3106-2005 เทคนิควิธีการก่อสร้าง
3106-8501 โครงการ
hr05-0001 โฮมรูม
67 นางกนกพร ไชยวิเศษ

ป.โท

2106-1003 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทางาน 1
2106-2008 หุ่นจาลองโครงสร้าง
2106-2010 งานสีและการเคลือบผิว
2106-2102 งานปูนตกแต่งผิว
2108-2106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3106-0001 พื้นฐานงานไม้
3106-0002 พื้นฐานงานปูน

68 นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
2106-2105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2108-2008 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
2108-2102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2108-2103 การเขียนเเบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2108-2105 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
3108-2007 สภาวะแวดล้อม
3108-2103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3108-2109 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
hr03-0002 โฮมรูม

69 นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ป.ตรี

3128-2003 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3128-2103 การซ้อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต์อพ่วง
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
hr04-0001 โฮมรูม

70 นายทรงวุฒิ วิมลพัชร

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3128-2017 การโปรแกรมเวบ 1
3128-2202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟ์ก
hr05-0001 โฮมรูม

71 นายทวีศักดิ์ พร้อมสุข

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3128-0003 งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล
3128-0006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3128-1002 ดิจิตอลเทคนิค
hr05-0001 โฮมรูม

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

31
72 นายชนินทร์ พบลาภ

ป.ตรี

3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3128-2402 การเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย

73 นายสวัสดิ์ ธงไชย

ป.ตรี

3128-2004 โครงสร้างข้อมูล
3128-2018 การโปรแกรมเว็บ 2
3128-2304 การจัดการระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3128-0004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3128-2001 ระบบปฏิบัติการ

74 นายสนอม ทิพยรัตน์สุนทร

ป.โท

3128-6001 โครงการ
3128-0002 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3128-0004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3128-2101 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์

75 นายชวินทร์ พลหาญ

ป.ตรี

2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
2128-1001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร์
2128-2101 งานบริการคอมพิวเตอร์
2128-2107 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์
2128-2109 พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น
2128-2113 การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา
hr03-0002 โฮมรูม

76 นางลักขณา ไทยกลาง

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

หน.งานการเงิน

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
3201-2101 ระบบบัญชี
77 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์

ป.ตรี

3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
3200-1002 หลักการจัดการ
3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
hr04-0002 โฮมรูม

78 นางสาวภานินธ์ บัวพา

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
hr05-0001 โฮมรูม

79 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง

ป.โท

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน.แผนกวิชาบัญชี

32
3900-0003 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ
3900-0015 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส
3901-1002 การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
hr04-0001 โฮมรูม
80 นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

ป.โท

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หน.แผนกวิชาเทคโนฯ

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สารสนเทศ

3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3900-0005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
3900-0010 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
hr05-0001 โฮมรูม
81 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

82 นางสุภาพร ไชยชนะ

ป.ตรี

83 นางดาราวรรณ รอดสิน

ป.ตรี

3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย

หน.งานบริหารงานทั่วไป

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
84 นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี

ป.ตรี

3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย

85 นางประภัสสร โสภา

ป.โท

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

หน.งานเอกสารการพิมพ์

3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
86 นางพนิดา องค์สวัสดิ์

ป.โท

2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หน.งานวัดผลฯ

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
87 นางทิพวรรณ สายพิณ

ป.เอก

4000-1303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล

หน.งานประกันฯ

3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
88 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล

ป.โท

ครูชานาญการ

2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

89 นางเมธาวี ทศไกร

ป.ตรี

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน

90 นายปราโมทย์ สายภา

ป.โท

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

ครูชานาญการ
91 นายธนพงษ์ ศักดิ์เจริญ

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน
ป.ตรี

2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

หน.งานอาคารสถานที่

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
92 นางสาวสุนันทา เขียวนิล

ป.โท

3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

หน.แผนกวิชาสามัญฯ

33
3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทางาน
93 นายณราวิตญ์ มีดี

ป.โท

4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน

94 นางศิรินณา ดอนชัย

ป.โท

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

95 นางอรทัย ชาเสน

ป.โท

3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม

96 นางมนัสนันท์ ไทยแท้

ป.โท

3000-1226 ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 1
2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
30000-1202 กลยุทธ์การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน

97 นางสาวทิพยดา สาระชาติ

ป.ตรี

2000-1301 วิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะชีวิต
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
3000-1317 การวิจัยเบื้องต้น

98 นางคณารักษ์ จันทร์เติบ

ป.ตรี

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

99 นางขนิษฐา ดาโรจน์

ป.ตรี

2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

100 นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์

ป.ตรี

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน

101 นายธนัท วงศ์แก้ว

ป.ตรี

4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1504 อาเซียนศึกษา
2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

102 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้

ป.ตรี

4000-1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
3000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
3000-1318 Physics and Chemistry for Aviation

34
103 นายอุทัย พลเขตต์

ป.โท

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน

104 นายสันติธรรม บุญรังษี

ป.โท

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค
3100-0004 วัสดุช่าง

105 นายสุพัฒน์ แนวจาปา

ป.ตรี

106 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1

107 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์

ป.โท

2109-2004 การระดับ 1
2121-2102 งานปูน
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
3109-2005 การสารวจเส้นทาง
3121-2001 การสารวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา
3121-2104 วิศวกรรมการทาง
3121-2105 วิศวกรรมฐานราก

108 นายสัมฤทธิ์ กาญจนสุนทร

ป.โท

2121-2009 เทคนิคงานโยธา
2121-2101 งานไม้
2121-2102 งานปูน
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3109-2005 การสารวจเส้นทาง
3121-0003 เทคนิคก่อสร้าง
3121-2104 วิศวกรรมการทาง
3121-2110 งานโยธา

109 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ป.ตรี

2121-1002 การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น
2121-1006 หลักการพิ้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3121-0004 การประมาณราคาก่อสร้าง
3121-0007 การปฏิบัติงานก่อสร้าง
3121-2006 ปฐพีกลศาสตร์

110 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์

ป.ตรี

3121-2102 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
hr05-0002 โฮมรูม
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
3201-2104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

35

107 นางลักขณา ไทยกลาง

ป.ตรี

111 นางภานินธ์ บัวพา

ป.โท

6.3.2. ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
1
2
3
4

นายละพล
นายบรรเจิด
นายพนมพร
นายทวี

รวม

ดาพะธิก
กัญญาพันธ์
มิ่งบุญ
เทือกท้าว

6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
1

นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์

2

นายบัณฑิตย์ เหลาทอง

2

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

3
4

นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว
นายสุพัฒน์ นามเหลา

5

นายปิติชัย บุญชื่น

6.3.4. ข้าราชการพลเรือน
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่

รวม

รวม

4
คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ม.6
ป.6
ป.6

hr05-0001 โฮมรูม
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
3201-2102 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป

5
คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
ป.ตรี
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
ป.ตรี
2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
2102-2104 ซ่อมบารุงเครื่องมือกล
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
2102-8001 ฝึกงาน
ป.ตรี
2104-2007 เครื่องทาความเย็น
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ป.ตรี
ป.ตรี
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
ป.ตรี

1

นางสาวพรพิมล ละเภท

2
คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี

2

นางสุพรรษา หิมะคุณ

ป.ตรี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หน.งานครูที่ปรึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
งานบัญชี
งานธุรการ

36
6.3.5. ลูกจ้างชั่วคราว
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

รวม

141

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
1

นายนรา เดชะคาภู

ป.ตรี

สอนวิชา
2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3101-2002 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
hr05-0001 โฮมรูม

2

นายสมบัติ แนวจาปา

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
home-room โฮมรูม

3

นายถาวร สีถาการ

ป.ตรี

2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
hr05-0001 โฮมรูม

4

นายอนุชิต มุงคุณการ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
hr02-0001 โฮมรูม

5

นายวีระพล นันตะเสน

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล
2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
home-room โฮมรูม

6

นายณภัทร ชมเชี่ยวชาญ

ป.ตรี

2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3101-2215 การถ่ายเทความร้อน
hr05-0001 โฮมรูม

7

นายอธิวัฒน์ สารโพคา

ป.ตรี

2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2101-8001 ฝึกงาน
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3101-2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

37
3101-2102 งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
hr04-0001 โฮมรูม
8

นายปิยสรณ์ จันพูล

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์
home-room โฮมรูม

9

นายพรรณเซษฐ์ ทองคาใส

ป.ตรี

2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
hr02-0001 โฮมรูม

10

นางสาวจิรภา เลือกนารี

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
hr02-0001 โฮมรูม

11 นายพงษ์ศักดิ์ เนตรสง่า

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2101-8501 โครงการ
2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

12 น.ส.ไพลิน แนวจาปา

ป.ตรี

3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
3101-2215 การถ่ายเทความร้อน
3101-8001 ฝึกงาน

13 นายวีระพงศ์ รองทอง

ป.ตรี

2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกาลังรถยนต์
hr04-0001 โฮมรูม

14 นายรัฐฉัตร จันทป

ป.ตรี

2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกาลังรถยนต์

15 นายณัฏฐ์ สุวรรณกูฎ

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์

38
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์
16 นายเอกชัย แก้วนิมิตดี

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
hr02-0001 โฮมรูม

17 นายจีระวุฒิ ประกอบดี

ป.ตรี

2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล
2101-8001 ฝึกงาน
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

18 นายปัญจพล ทัดเทียม

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2003 งานส่งกาลังรถยนต์
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์
home-room โฮมรูม

19 นายเชวงศักดิ์ แก้วเนตร

ป.ตรี

2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2101-8001 ฝึกงาน
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

20

นายนัฐวัฒน์ วงษา

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
home-room โฮมรูม

21 นายเกริกฤทธิ์ ส่งเสริม

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์
hr02-0001 โฮมรูม

22 นายพงศกร ภูมิพันธ์

2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3101-2002 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

23 นายสรรพสิทธิ์ ละอเอี่ยม

2101-2008 เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
3101-2001 งานส่งถ่ายกาลัง
hr01-0002 โฮมรูม
2101-2105 การขับรถยนต์

24 นายอิทธิพล บุดดีคา

3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3101-2001 งานส่งถ่ายกาลัง
hr05-0002 โฮมรูม
25 นายถนัดกิจ ชะนะกุล

ป.ตรี

2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

39
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
3101-2215 การถ่ายเทความร้อน
hr04-0001 โฮมรูม
26 นายศักดิ์ดา แสนทวีสุข

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
3102-8501 โครงการ
2102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3

27 นายวิสันต์ ขาววงศ์

ป.ตรี

2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
3100-0006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด

28 นายนาเจริญ จูมพระบุตร

ป.ตรี

2102-2004 วัดละเอียด
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
3102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ

29 นายธนาคาร กอมมณี

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
hr05-0001 โฮมรูม

30 นางสาวนภภรณ์ คันศร

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2102-2004 วัดละเอียด
3100-0006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
3102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
home-room โฮมรูม

31 นายโสภิณัฐ แสดงจิตร

ป.ตรี

3102-2003 โปรแกรม ซี เอ็น ซี
3102-2007 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

32 นายกฤตนันท์ สันติวงศกร

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
hr02-0001 โฮมรูม

40
33 นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2102-2004 วัดละเอียด
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
home-room โฮมรูม

34 นายกิจพัฒน์ ล้อมค้อม

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
hr02-0001 โฮมรูม

35 น.ส.ปราณี กอเมืองน้อย

ปตรี

2102-2004 วัดละเอียด
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
hr05-0001 โฮมรูม

36 นายอรุณพงษ์ คาศรี

ป.ตรี

2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
2102-2109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3100-0116 การออแบบเครื่องจักรกล
hr04-0001 โฮมรูม

37 นายพิริยะ ข่ายกระโทก

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3102-9001 เทคนิคการประมาณราคา

38 นายปพนธนรัฐ รฐามัลลาธัชนิธิ

ป.ตรี

3102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
3100-0005 งานวัดละเอียด

39 นายจักรพงษ์ โลหะไพบูลย์

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

41
2102-2011 อบชุบโลหะ
3100-0005 งานวัดละเอียด
3102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
40 นายธีรภัทร์ มณีวงษ์

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2102-2010 อุปกรณ์นาคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
2102-2110 ระบบส่งกาลังเครื่องมือกล
3100-0005 งานวัดละเอียด
3102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซี เอ็น ซี
3102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
hr01-0002 โฮมรูม

41 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์รินทร์ สถิตรัชตสถาพร

ป.ตรี

2102-2109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-2103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3
3102-2208 เทคนิคการซ่อมและบารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
hr04-0002 โฮมรูม

42 นางสาวปรียา ขานอัน

ป.ตรี

2102-2011 อบชุบโลหะ
2102-2109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
3102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
hr04-0002 โฮมรูม

43 นายนครินทร์ นิมิปาล

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
3102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ

44 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า 2
2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
3103-2004 เทคโนโลยีการเชื่อม

45 นายวีระชัย คามา

ป.ตรี

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

42
2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1
2103-2102 งานออกแบบผลิตภัณฑ์
2103-8001 ฝึกงาน
3103-2001 วัสดุในงานเชื่อม
46 ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3103-0002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
3103-2002 การออกแบบรอยต่อ และสัญลักษณ์ในงานเชื่อม

47 นางสาวสุภรัตน์ คาพรหม

ป.ตรี

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2103-2004 งานทดสอบแบบไม่ทาลายสภาพ
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3103-2104 การทดสอบงานเชื่อมโดยทาลาย
3103-8501 โครงการ
hr02-0002 โฮมรูม

48 นายศศิพันธ์ พงษ์พิทักษ์

ป.ตรี

2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2103-2003 งานทดสอบแบบทาลายสภาพ
2103-2007 เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ
2103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
2103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2103-2201 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2
2106-2110 งานเชื่อมเบื้องต้น

49 นายสุรพงษ์ กันตะบุตร

ป.ตรี

50 นายกฤตเมธ ปากหวาน

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า
2106-2108 ไฟฟ้าในอาคาร
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟ้า
home-room โฮมรูม

51 นางสาวภัทราภรณ์ รักสกุล

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2104-2007 เครื่องทาความเย็น
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

43
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
hr02-0001 โฮมรูม
52 นางสาวพัชรา สุภาวงษ์

ป.โท

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2104-2007 เครื่องทาความเย็น
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟ้า
hr02-0001 โฮมรูม

53 นายศราวุฒิ แก้ววิเศษ

ป.ตรี

2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2

54 นายพีรวัฒน์ สายภา

ป.ตรี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์

55 นางสาวสาวิตรี คาศิริ

ป.ตรี

2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
2104-2104 หม้อแปลงไฟฟ้า
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์

56 นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น
2106-2108 ไฟฟ้าในอาคาร
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
home-room โฮมรูม

57 นายธเนศ ป้องคากวย

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
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3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
58 นายอิสระวัฒน์ ห้องแซง

ป.ตรี

2104-2007 เครื่องทาความเย็น
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

59 นายคุณากร ผ่านสาแดง

ป.ตรี

2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
3104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

60

นายชัยชนะ จารุกรสกุล

ป.ตรี

2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2

61 นายมีนา วงศ์ตา

ป.ตรี

2104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3104-2201 การติดตั้งไฟฟ้า 2

62 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช

ป.ตรี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

63 นายธวัชชัย สายภา

ป.ตรี

2104-8501 โครงการ
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
hr05-0002 โฮมรูม

64 นายประหยัด ใจกล้า

ป.ตรี

2104-2106 เครื่องปรับอากาศ
2104-2116 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์

65 นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์

ป.ตรี

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า 1
3104-8501 โครงการ
hr01-0002 โฮมรูม

66 นางสาวชญาดา อินทรวินิจ

ป.ตรี

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3104-8501 โครงการ

45
3104-9006 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
67 นายเฉลิมชัย ติดชม

ป.ตรี

2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2109 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
3104-8501 โครงการ
hr03-0002 โฮมรูม

68 นางสาวกัญญาพร มาตรขาว

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3104-1001 วงจรไฟฟ้า
3104-1004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
3104-8501 โครงการ
hr04-0002 โฮมรูม

69 นายฐาปกรณ์ กองษร

ป.ตรี

70 นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว

ป.ตรี

71 นายณัฐพล สุนทร

ป.ตรี

72 นายธนิต ป้องคากวย

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2104-2103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3105-9001 คณิตศาสร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
home-room โฮมรูม

73 นายสุกาย เกื้อทาน

ป.ตรี

2105-2102 ระบบเสียง
2105-8001 ฝึกงาน
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
3105-2005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

74 นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

75 นายสามรถ เวชอุดม

ป.ตรี

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

46
2105-2009 เครื่องรับวิทยุ
76 นายประเสริฐ ไกรษี

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2105-2008 เครื่องเสียง
2105-2102 ระบบเสียง
hr02-0001 โฮมรูม

77 นายภัทรพนธ์ ไชยคาภาวีราธัช

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ
2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
home-room โฮมรูม

78 นายสุรพงษ์ สามแก้ว

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
hr02-0001 โฮมรูม

79 นายสุรชาติ วิชาชัย

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2105-2007 วงจรดิจิตอล
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร์

80 นายอนุสรณ์ จารุกมูล

ป.ตรี

2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

81 นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์

ป.ตรี

2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
2105-2103 ระบบภาพ

82 นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ป.ตรี

2128-2009 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
2128-2112 โปรแกรมเชิงวัตถุ 2
home-room โฮมรูม

83 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ

ป.ตรี

3128-2014 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3128-0001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

84 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร์

85 นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ป.ตรี

2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5

47
2128-2106 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์
2128-2124 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
86 นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

ป.ตรี

3128-2014 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
3128-2406 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3128-1003 โปรแกรมโครงสร้าง
hr04-0001 โฮมรูม

87 นางสาวเสาวภา ยุติ

ป.โท

2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5
2128-2002 การใช้งานระบบปฏิบัติการ
2128-2110 พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์

88 นายอิทธิพล นราชัย

ป.ตรี

3128-1001 เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์

89 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2128-1003 วงจรไฟฟ้า
2128-2001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
2128-2007 โปรแกรมยูทิลิตี้

90 นายพณณกร การินทร์

ป.ตรี

2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร์
2128-2101 งานบริการคอมพิวเตอร์
2128-2104 การซ่อมบารุงเครื่องพิมพ์

91 นายพงศ์พิศุษม์ มูลสาร

2128-1001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
2128-2012 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

92 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์

ป.โท

2128-1001 การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา
2128-2114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์
2128-1004 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร

93 นางสาวเอมอร สิมาทอง

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2128-1003 วงจรไฟฟ้า
2128-1005 วงจรพัลส์และดิจิตอล
2128-2001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร์
2128-2007 โปรแกรมยูทิลิตี้
2128-2106 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์
2128-2109 พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น

94 นางสาวรัชฎาเนตร สุราไพ

ป.ตรี

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3128-0001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
3128-0003 งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล
3128-0004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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3128-0006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3128-1003 โปรแกรมโครงสร้าง
3128-2402 อุปกรณ์มัลติมีเดีย
95 ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์

ป.ตรี

2128-1001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร์
2128-2103 การซ่อมบารุงแผงวงจรหลัก
2128-2114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์

96 นายชนาธิป ชุนรัมย์

ป.ตรี

2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5
2119-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
2119-2010 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม
2119-2101 ระบบโทรศัพท์
2119-2103 การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง
2119-2109 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
2119-2118 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

97 นายศุภพงศ์ บุญประสม

ป.ตรี

3105-2019 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3119-2001 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2119-1001 ไฟฟ้าเบื้องต้น
2119-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2119-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2119-2120 คณิตศาสตร์โทรคมนาคม
3119-0001 งานพื้นฐานไฟฟ้า
3119-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

98 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

ป.ตรี

2119-2001 เขียนแบบโทรคมนาคม
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3105-9001 คณิตศาสร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3105-9002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3119-0002 เขียนแบบโทรคมนาคม
3119-2009 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
hr04-0002 โฮมรูม

99 นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างแผนกวิชาการบัญชี

3200-0002 หลักการขาย
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
3201-2102 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี

100 นางสาวนงนุช มัฐผา

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3200-1003 หลักการตลาด
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ
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3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
hr05-0001 โฮมรูม
101 นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

ป.ตรี

3001-1001 การบริหารคุณภาพในองค์การ
3200-1003 หลักการตลาด
32012102 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี

102 นายธีระพงษ์ พันธุรักษ์

ป.ตรี

3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ
3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
hr05-0002 โฮมรูม

103 นางกัลยกร อมรคาตัน

ป.ตรี

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

104 นางสาวนุชจานี กล้าลอด

ป.ตรี

2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ

105 นางสาสณภัสนันท์ กาลังหาญ

ป.ตรี

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ

106 นายปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

107 นายสุรเชษฐ์ กอบสวัสดิ์

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3901-2115 การพัฒนาโปรแกรมบนอุุปกรณ์มือถือ

108 น.ส.ภัทรวริน บุญทา

ป.ตรี

3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

109 นายพีระพงศ์ สายสีนวล

3901-2005 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา
3900-0009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

110 นายพันชัย ประสมเพชร

ป.ตรี

3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

111 นางสาวภัทรวริน บุญทา

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3901-2123 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย
3901-2129 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

50
112 นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดคณิตศาสตร์

2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

113 นางสาวศิริลักษณ์ ตรียาวณิชย์

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดสังคม

2000-1504 อาเซียนศึกษา
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-1006 กฎหมายแรงงาน

114 นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดสังคม
115 นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1504 อาเซียนศึกษา

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดสังคม

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1504 อาเซียนศึกษา
2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

116 นางสาวอุษา คาหลอม

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดภาษาต่างประเทศ

3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย

117 นางสาวดวงกมล สุริยงค์

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดภาษาต่างประเทศ

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

118 น.ส.ปาริฉัตร หารคาอุ้ย

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดภาษาต่างประเทศ
119 นางสาวไพจิตร โสภายิ่ง

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1

ป.ตรี

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

ครูอัตราจ้างหมวดภาษาต่างประเทศ
120 นางสาวสายใจ สายไหม

ป.โท

2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ป.ตรี

3000-1426 วิทยาศาสตร์ 7

ครูอัตราจ้างหมวดวิทยาศาสตร์
121 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
ครูอัตราจ้างหมวดวิทยาศาสตร์

3000-1427 วิทยาศาสตร์ 8
3000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

122 นายสัญชัย สุขเกษม

ป.ตรี

ครูอัตราจ้างหมวดวิชาพลศึกษา

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

123 นางสาวศิริภรณ์ สิงห์คง

ป.ตรี

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

124 นางสาวประภัสสร พรมวัน

ป.ตรี

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ป.ตรี

2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

ครูอัตราจ้างหมวดวิชาภาษาไทย
125 นางสาวสิริขวัญ สิงห์อ่อน
ครูอัตราจ้างหมวดวิชาภาษาไทย
126 นายสมปอง เพิ่มพูน

2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
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2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
127 นางสาวสวิตต์ชญา ทิมาบุตร

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค

128 นายพงษ์ธวัช พวงศรี

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค
3100-0004 วัสดุช่าง

129 นางสาวปรีดาพร สีลาพา

ป.ตรี

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1

130 นายกายสิทธิ์ นามลาด

ป.ตรี

2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1

131 นายเดชพล ยศพันธ์

ป.ตรี

2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1

132 นางสาวนิลยา อัคษร

ป.ตรี

2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1

133 นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น
2121-2006 การเขียนแบบงานก่อสร้าง
2121-2011 กลศาสตร์โครงสร้าง
2121-2105 การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2121-2111 การทาหุ่นจาลอง
2121-2114 การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง
2121-8001 ฝึกงาน

134 นายภาสกร จวนสาง

ป.ตรี

2121-1003 วัสดุก่อสร้าง
2121-2104 งานก่อสร้างอาคารไม้
2121-2111 การทาหุ่นจาลอง
2121-2114 การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง
3121-0002 วัสดุก่อสร้าง
3121-0005 การเขียนแบบก่อสร้าง
3121-2001 การสารวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา
hr04-0001 โฮมรูม

135 นายกิติศักดิ์ แนวบุตร

ป.โท

2121-2101 งานไม้
2121-2112 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2121-2114 การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3109-2005 การสารวจเส้นทาง
3121-0006 การสารวจเบื้องต้น
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3121-2002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
hr04-0001 โฮมรูม
136 นายศรัณย์ ประมูลพงศ์

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2109-2004 การระดับ 1
2121-1004 การสารวจเบื้องต้น
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3100-0301 ทฤษฎีโครงสร้าง
3121-0001 กลศาสตร์โครงสร้าง
3121-2003 การประมาณราคางานโยธา
home-room โฮมรูม

137 นายธนกฤต สมคะเนย์

ป.โท

2121-1004 การสารวจเบื้องต้น
2109-2004 การระดับ 1
2121-2003 การประมาณราคางานก่อสร้าง
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3121-0005 การเขียนแบบก่อสร้าง
3121-2001 การสารวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา
3121-2002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
3121-2104 วิศวกรรมการทาง
hr02-0001 โฮมรูม

138 ว่าที่ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2121-2008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น
2121-2102 งานปูน
3121-0005 การเขียนแบบก่อสร้าง
3121-0006 การสารวจเบื้องต้น
3121-2005 คอนกรีตเทคโนโลยี

139 นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์

ป.ตรี

2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น
2121-2001 การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
2121-2003 การประมาณราคางานก่อสร้าง
2121-2006 การเขียนแบบงานก่อสร้าง
2121-2009 เทคนิคงานโยธา
2121-2012 เครื่องจักรกลงานโยธา

140 นางสาววิรัลรัตน์ ปางชาติ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2121-1004 การสารวจเบื้องต้น
2121-2104 งานก่อสร้างอาคารไม้
3100-0301 ทฤษฎีโครงสร้าง
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3109-2005 การสารวจเส้นทาง
3121-2001 การสารวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา
3121-2002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
3121-2003 การประมาณราคางานโยธา
3121-2105 วิศวกรรมฐานราก
141 นายภาสกร วงศ์จันทร์

ป.ตรี

2121-2103 เครื่องจักรกลงานไม้
2121-2105 การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2121-2106 งานโยธา
2121-2111 การทาหุ่นจาลอง
2121-2115 ความปลอดภัยในงานโยธา
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3121-2006 ปฐพีกลศาสตร์
3121-2007 วัสดุงานทางและการทดสอบ
3121-2014 วิศวกรรมการทาง
hr05-0002 โฮมรูม
พขร./นักการ/แม่บ้าน

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23

นายสุดใจ พรมดงมัน
นายวิมล แว่นแคว้น
นายนวมินทร์ ลาภสาร
นายอนันต์ ละบาป
นายบุญมา สัตย์ธรรม
นายพรเลิศ ชื่นจิต
นายปรีชา ศรีสมุทร
นายสุนทร นามวงศ์
นายคามิน นนทการ
นายอุทร นะที
นายชูศักดิ์ อูปแก้ว
นายวุฒิชัย มุสิกสาร
นายสมคิด แผ่นทอง
นายจาลอง บุญมาเรียง
นางสาวกัญหา เจริญนิตย์
นางสาวดวงใจ ทาระพรหม
นางวิภา จันทะวารีย์
นางราไพ แว่นแคว้น
นางอุลัยวรรณ บุญสมยา
นางหนูจร สิงห์เสน
นางอรทัย บุญยะราช

ปวส.
ม.6
ปวส.
ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.3
ป.6
ป.6
ม.3
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.6
ม.3
ม.6

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด

24 นางสาวรัตนา ครั้งพิบูลย์

ป.6

พนักงานทาความสะอาด

25 นาวสาวหนูนิตย์ โมลาศรี
26 นางอมรา ศรีเมือง
27 นางสาวเมตตา กาญจนลักษณ์

ป.6

พนักงานทาความสะอาด

ป.6
ป.6

พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด

54
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นางปิยะนุช ส่องแสง
นางสาวรุ่งทิพย์ สมสุวรรณ
นางสริณญา โคตรสาราญ
นางสาวสมฤทัย เจริญเชาว์
นางสาวเบญจวรรณ พันธ์จาปา
นางธัญชนก ชาติสง่า
นางยุภาพร ดวงแก้ว
นางสาวศนพร สมหมาย
นางสาวพิชชาพร ป้อมไชยา
นางนภา เสมอภาค
นางสาวมนทิรา คาเสน
นางวิมลพันธุ์ พร้อมสุข
นางชรินทร์รัตน์ กุลสิริธนาชล
นางสาอภิกษณาน์ พรมกลัดพะเนาว์
นางนฤมล จินะปัญญา
นายพงษ์ศักดิ์ พร้อมสุข
นางสาววัชราภรณ์ ดวงทอง
นางสาวสกุลสุภา สุนทร

ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานการบัญชี
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคลกร
ฝ่ายวิชาการ

19
20
21
22
23
24
25
26
27

นางสาวแสงพล ชลกาญจน์
นางจันทร์เพ็ญ จาปาอ่อน
นางสาวเยี่ยมจิตต์ สายงาม
นางสาวปวีณา ยินดีงาม
นายอาทิตย์ จินดาศรี
นางสาวนุชจรินทร์ อมรสิน
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
นางสาวจีรนันท์ เบ้าเงิน
นางจินตนา
ไฉยากุล

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.

งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
งานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานอาชีวฯระบบทวิฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

28
29
30
31
32
33
34
35

นายประชาธิป สาเภา
นางสุกัญญา มุสิกฤกษ์
นางสาวเยาวเรศ ทรายแดง
นางปนิตา วงศ์ใหญ่
นางสาววรินทร์ภรณ์ สวาทชาติ
นางสาวธนพร บรรลือหาญ
นางสาวประภาเพ็ญ ดิศแพทย์
นางสาวอมรรัตน์ พูลเพิ่ม

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานแนะแนวฯ
งานแนะแนวฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานสวัสดิการ
งานโครงการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

36 นางสาวเจนจิรา สบายใจ
37 นางสาวกนกวรรณ สังข์ศรี
38 นางสาวสุวรีย์ โสวะภาสน์

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี

งานผลิตการค้า
งานผลิตการค้า
งานผลิตการค้า

55
39
40
41
42
43

นางสาวพรทิพย์ ศรีมาต
นายกิตติพงษ์ ขาบุญ
นางพนมพร ถนอมพันธ์
นางสาวกาญจนา สายสมบัติ
นางสาวสมัยพร กาลังงาม

ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.

งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยฯ

56

57

58

59

60

61

22

62

23

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ชช.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2560 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
758
894

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานผลิตภัณฑ์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
สาขางานโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี่ที่ 1
1,152

5,991
คน
ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
2,804
1,665
1,392

หน่วย : คน

รวม
3,057

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม
61
69
130

รวมทั้งสิ้น
5,991

338

220

256

814

814

181

138

160

479

479

13

16

25

54

54

222

143

158

523

523

127

70

83

280

280

-

19

33

33

90

98

305

305

14
117

Jin
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- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
- สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาช่างโยธา
สาขางานโยธา
- สาขาวิชาเครื่อกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)
สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)
สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (สายตรง)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ม.6)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (สายตรง)
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6)
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (สายตรง)

34

18

21

73

73

21

14

13

48

48

85

49

61

195

195
79
220
82

67
210
58

146
430
140

146
430
140

24
187
8
34

24
216
14
28

48
403
22
62

48
403
22
62

13
17

8
9

21
26

21
26

74
224
30
-

70
194
-

144
418
30

144
418
30
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- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายตรง)
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สายตรง)
สาขางานระบบงานเครือข่ายฯ (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ม.6)
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ม.6)
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (สายตรง)
- สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา (สายตรง)
สาขางานโยธา (ม.6)
-สาขาวิชาช่างอากาศยาน
- สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6)
- สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

56
60
18

35
61
15

91
121
15

91
121
15

13
14

19
5

32
19

32
19

33
42
27

8
15
37
20

8
48
79
47

8
48
79
47

35
20

13
16

48
36

48
36

12

3

15

15

36
116

37
93

73
209

73
209

26

13

39

39
20

31

51

51
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2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี (ม.6)
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2559)
................ คน
................ คน

36

16

52

52

129

88

217

217

รวมทั้งสิ้น
คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
................ คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ปี่ที่ 1
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานผลิตภัณฑ์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
สาขางานโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง

1,160

หน่วย : คน

คน
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

รวม

1,160

1,840

1,840

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม
36

19

55

รวมทั้งสิ้น
3,055

320

320

320

120

120

120

80

80

80

120

120

120

120

120

120

40

40

40

80

80

80

80

80

80
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- สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาช่างโยธา
สาขางานโยธา
- สาขาวิชาเครื่อกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)
สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)
สาขางานเครื่องกล (ทวิภาคี)
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (สายตรง)
สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ม.6)
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (สายตรง)
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ม.6)
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (สายตรง)

80

80

80

120

120

120
80
200
80

80
200
80

80
200
80

80
120
40
40

80
120
40
40

80
120
40
40

40
40

40
40

40
40

80
120

80
120

80
120

Jin

62
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายตรง)
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6)
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (สายตรง)
สาขางานระบบงานเครือข่ายฯ (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ม.6)
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ม.6)
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (สายตรง)
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)
- สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา (สายตรง)
สาขางานโยธา (ม.6)
สารวจ (ม.6)
. ช่างอากาศยาน
- สาขาช่างอากาศยาน (ม.6)

80
80
20

80
80
20

80
80
20

40
40

40
40

40
40

20
40
40
40

20
40
40
40

20
40
40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

80
120

80
120

80
120

40

40

40
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2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี (ม.6)

40

40

40

80

80

80

ระดับปริญญาตรี
- สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
-สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
สาขางานเทคโนโลยีแม่พิมพ์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
สาขางานเทคโนโลยีก่อสร้าง
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

25

19

11

ทั้งปีการศึกษา (2560)

รวมทั้งสิ้น

44

44

11

11

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจ่าย
ปวช.

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

6,082,000
3,730,000

ปวส.

359,000
259,000

ระยะสั้น

401,800
-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

2,178,000
-

-

1.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมา
ภิบาลใน
สถานศึกษา

รวม

9,020,800
3,989,000

175,000
175,000

2.โครงการ
ผลิตและ
4.โครงการ 5.โครงการ
เผยแพร่สื่อ 3.โครงการ
................... ...................
องค์ความรู้ เตรียมความ
วิชาชีพ
พร้อมสู่
รวมทั้งสิ้น
................... ...................
บริการ
ประชาคม
................... ...................
ประชาชน
อาเซียน
....
....
ตามแนว
พระราชดาริฯ
-

-

-

-

-

1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560

-

- งบบุคลากร

-

-

- งบดาเนินงาน

-

-

- งบลงทุน

-

-

47,000

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

47,000
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
2. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน แผนงาน/งบรายจ่าย

โครงการ
-

-

-

-

57,000

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

3. โครงส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-

-

-

-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

- งบเงินอุดหนุน

57,000

360,000

360,000

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
5. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

3,320,000

3,320,000
-

75,000

75,000

-
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

6. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

แผนงาน/งบรายจ่าย

- งบเงินอุดหนุน

50,000

50,000

- งบรายจ่ายอื่น
7. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

80,000

80,000

- งบรายจ่ายอื่น
8. โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

175,000
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

2. แผนงานส่งเสริมรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ด้านสังคม

2,352,000

100,000

401,800

-

-

2,853,800

-

-

-

-

-

-

1. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
แผนงาน/งบรายจ่าย
Fix it center ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

300,000

300,000

21,800

21,800

-

2. โครงการจัดชุดปฏิบัติงานตรวจความพร้อม
ของรถโดยสารสาธารณะ ฯ พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
โอกาส สร้างรายได้ พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

100,000

100,000

-
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

4. โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

แผนงาน/งบรายจ่าย

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

40,000

40,000

-

-

-

- งบบุคลากร

-

-

- งบดาเนินงาน

-

-

- งบลงทุน

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

80,000

-

-

-

- งบบุคลากร

-

-

- งบดาเนินงาน

-

-

- งบลงทุน

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

- งบรายจ่ายอื่น
5. โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน
เทศกาลปีใหม่ ประจาปี 2560

- งบรายจ่ายอื่น
7. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาเทศกาล

80,000

สงกรานต์ ประจาปี 2559
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

8. เครื่องมือประจาตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

แผนงาน/งบรายจ่าย

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

2,312,000

2,312,000

- งบรายจ่ายอื่น

3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1. สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา/หุ่นยนต์/ABU
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-

-

-

2,178,000

2,108,000

-

2,178,000
2,108,000
-

-

-

-

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

2. โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN)
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL)
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

แผนงาน/งบรายจ่าย

- งบเงินอุดหนุน

70,000

- งบรายจ่ายอื่น
4. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือ
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย

1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
2. โครงการจัดชุดปฏิบัตงิ านตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตามความร่วมมือ
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกรมการขนส่งทางบก
3. โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล
4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุม่ ผุเ้ รียน
อาชีวศึกษา
6. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
สูต่ ลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บเอกสารข้อมูลนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2560
8. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(RBL)

57,000
21,800
175,000
100,000
40,000
300,000
80,000
47,000
360,000
3,320,000
700,000
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ส่วนที่ 3

ารและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

าลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

9,195,800
4,164,000
47,000
-

73
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
57,000
360,000
3,320,000
-

75,000

74
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

50,000

80,000

175,000

75
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
2,853,800

300,000 250,000

21,800

100,000

76
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

40,000
80,000
-

77
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,312,000

2,178,000
2,108,000
-

78
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

70,000
-

-

79
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
- รายรับอื่น ๆ
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินสมทบประกันสังคม
เงินอุดหนุน (475)
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิง่ ประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้ รียน
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินสมทบประกันสังคม
- ค่าจ้างครู, ค่าครองชีพ
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่, ค่าครองชีพ
- ค่าจ้างนักการ, แม่บ้าน, ค่าครองชีพ
งบดาเนินงาน
- ค่าสอน
- ค่าธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา)
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

92,216,358 บาท
40,515,000 บาท
12,000,000 บาท
27,500,000 บาท
1,015,000 บาท
51,701,358 บาท
1,409,160
21,373,254
2,482,800
22,197,500
60,594
3,244,250
500,000
197,000
15,000
35,000
46,800
40,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,409,160
1,359,594
17,750,000
5,120,000
3,110,000

89,854,654 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,700,000
1,020,000
4,750,000
1,140,000
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,748,754

51,441,300
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- ค่าสูบสิง่ ปฏิกูล
- สาธารณูปโภค
- ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ. เต็มขั้น
- ซ่อมครุภัณฑ์
- ซ่อมสิง่ ปลูกสร้าง
- จ้างเหมาบริการ
- วัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุการศึกษา
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุหนังสือ วารสานและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000
7,000,000
68,000
100,000
50,000
200,000
2,289,000
400,000
6,324,300
40,000
30,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบลงทุน
สิ่งปลูกสร้าง

5,581,500
-

บาท

ครุภัณฑ์
กล้องวัดมุมประมวลผลรวมและเครือ่ งหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์
ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
ปรับปรุง

2,482,800

บาท
1,492,800 บาท
990,000 บาท

งบลงทุน เงินรายได้
ครุภัณฑ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kVA จานวน 1 ตัว
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี 40 เครือ่ ง
โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 108 หน่วย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะทางานและเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ชุด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ตเู้ ก็บเอกสารรางเลือ่ นแบบมือผลัก
โครงการจัดทาป้ายแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จานวน 1 ป้าย
โครงการจัดหาตราประทับนูน จานวน 1 อัน
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า
โครงการขยายสายไฟแรงสูง

-

1,709,500
490,000
494,000
98,000
20,000
120,000
50,000
5,500
257,000
175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ปรับปรุง
โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ่
โครงการซ่อมบารุงเครือ่ งกลังแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชารุด
โครงการจัดทาโครงสร้างงานอาคารสถานที่
งบเงินอุดหนุน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิง่ ประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผูเ้ รียน
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้

1,389,200
160,200
450,000
249,000
30,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

933,800

บาท
500,000 บาท
197,000 บาท
15,000 บาท
35,000 บาท
46,800 บาท
40,000 บาท
100,000 บาท

งบรายจ่ายอืน่ (งบปรับปรุง)
3,149,300
งบโครงการ
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจาปี 2561
1.3. โครงการสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการ ประจาปี 2561
1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ประจาปี 2561
1.5. โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
1.7. โครงการวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
1.8. โครงการวันภูมิปัญญา รักษ์ภาษาอีสาน
1.9. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
1.10. โครการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิง่ แวดล้อมโลก ประจาปีการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
1.13. โครงการ ติวเตอร์ Pre V-NET ประจาปีการศึกษา 2561
1.14. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)
1.16. โครงการพัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ English Day Camp
2.2 งานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูช้ านาญ กลุม่ อาชีพมาถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
2.2. โครงการศึกษาดูงาน

บาท

26,000
10,000
20,000
10,000
100,000
225,000
5,000
5,000
5,000
16,000
15,000
30,000
55,000
5,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000 บาท
250,000 บาท
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2.3. โครงการพัฒนาการด้านวิชาการ
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
3.1. โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญส่งเสริมสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนา ประจาปีการศึกษา 2561
3.3. โครงการฝึกทบทวนพี่เลีย้ งลูกเสือวิสามัญ ประจาการศึกษา 2561
3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครือ่ งหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี
3.5. โครงการตัดชุดผูก้ ากับลูกเสือตามวาระ ประจาปีการศึกษา 2561
3.6. โครงการเดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรม ประจาปีการศึกษา 2561
3.7. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค
3.8. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
3.9. โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปีที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
3.11. โครงการทาสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
3.12. โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3.13. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค
3.14. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตัง้ นายกองค์การวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
(วันพ่อแห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจาปีการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสือ้ เบลเซอร์คณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ประจาปีการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นาวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น
ครัง้ ที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจาปีการศึกษา 2561
3.22. โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2561
3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองค์การ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ /การประกวดกิจกรรมองค์การฯระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2561
3.27. โครงการวันปิยมหาราช

10,000 บาท
2,000
1,000
12,500
15,000
15,000
24,000
10,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

325,000
50,000
50,000
50,000
200,000
75,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
15,000 บาท
100,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
5,000 บาท
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3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.30. โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2561
3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจาปีการศึกษา 2561
3.32. โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจาปีการศึกษา 2561
3.33. โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
3.34. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.35. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
3.36. โครงการงานวันครู
3.37. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้าขอพรผูอ้ าวุโส ประจาปี 2561)
3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
3.40. โครงการการเตรียมผูส้ าเร็จการศึกษาออกสูต่ ลาดแรงงานและศึกษาต่อ
3.41. โครงการสนับสนุนสิง่ ประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทาฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจาปีการศึกษา 2561
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
3.44. โครงการจัดแข่งขันประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช.
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา
5.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2561
5.47. โครงการล้างทาความสะอาดและซ่อมบารุงเครือ่ งปรับอากาศประจาปี
5.48. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 ครัง้
5.49. โครงการบริจาคโลหิตประจาปีการศึกษา 2561 ปีละ 2 ครัง้
5.50. โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา กลุม่ เสีย่ ง
5.51. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

5,000 บาท
5,000
2,000
3,500
4,000
7,500
15,000
12,500
60,000
5,000
30,000
226,000
12,800
182,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,500
82,500
5,000
8,000
15,000
76,500
2,000
1,000
16,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000 บาท
200,000
100,000 บาท
100,000 บาท
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินสมทบประกันสังคม
ค่าจ้างครูพิเศษ (138 คน)
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามอายุงาน)
ค่าลูกจ้างชั่วคราวธุรการ 50 คน
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามอายุงาน)
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แม่บ้าน)
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามอายุงาน)
ค่าจ้างครูพิเศษ (ภาษาต่างประเทศ) 3 คน (10 เดือน)
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่า)
- เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
- เงินค่าสอนเกินภาระงาน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ปวส.

3,401,500 14,902,000
1,469,754
1,409,160
60,594

1,931,746 14,902,000
600,000 9,400,000
600,000
9,400,000

งบลงทุน

2,482,650
-

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้
197,000
-

-

100,000
-

-

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
รวม
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
รวม
บกศ.
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)
21,083,150 2,636,800 22,195,000
636,800 25,468,600 43,238,254 89,790,004
1,469,754
13,545,000
13,545,000 13,734,000 15,203,754
1,409,160
1,409,160
60,594
645,000
645,000
654,000
714,594
12,900,000
12,900,000 3,552,522 3,552,522
1,297,478 1,297,478
5,120,000 5,120,000
3,110,000 3,110,000
16,833,746
8,650,000
8,650,000 25,957,554 51,441,300
10,000,000
8,100,000
8,100,000 10,688,000 28,788,000
600,000
300,000
300,000
120,000 1,020,000
9,400,000
7,800,000
7,800,000 10,500,000 27,700,000
-

68,000

68,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าใช้สอย
- ค่าสูบสิ่งปฏิกูล
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมสิ่งปลูกสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
- ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุการศึกษา
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าประปา
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าไปรษณีย์

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

331,746

400,000

งบลงทุน

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

-

-

331,746
240,000
100,000
60,000
1,000,000
1,000,000

3,502,000

-

-

-

3,502,000

-

1,600,000

1,600,000

-

-

-

เงินรายได้

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
รวม
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)
731,746
550,000

550,000

331,746
240,000
100,000
60,000

550,000
-

550,000
-

4,502,000
1,000,000

-

3,502,000
1,600,000

1,600,000

รวม

บกศ.

-

5,248,254
50,000
3,868,254

40,000
5,400,000

6,530,000
50,000
4,750,000
240,000
100,000
50,000
200,000
1,140,000
9,123,300
2,289,000
400,000
6,324,300
40,000
30,000
40,000
7,000,000

5,400,000

7,000,000

50,000
140,000
1,140,000
4,621,300
1,289,000
400,000
2,822,300
40,000
30,000

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

- งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561)
- กล้องวัดมุมประมวลผลรวมและเครือ่ งหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์
- ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
ปรับปรุง
- งบลงทุน (เงินรายได้สถานศึกษา)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kVA จานวน 1 ตัว
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี 40 เครือ่ ง
โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 108 หน่วย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะทางานและเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ชุด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก
โครงการจัดทาป้ายแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จานวน 1 ป้าย
โครงการจัดหาตราประทับนูน จานวน 1 อัน
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า
โครงการขยายสายไฟแรงสูง
- งบเงินอุดหนุน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้

งบลงทุน

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

2,482,650

1,492,650

-

-

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
รวม
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)
2,482,650
0

1,492,650
990,000

990,000

-

เงินรายได้

-

197,000

-

-

100,000

297,000

100,000

197,000
100,000

197,000

รวม

บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

636,800
500,000
15,000
35,000
46,800
40,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

636,800
500,000
15,000
35,000
46,800
40,000
-

2,482,650
1,492,650
990,000

1,727,500
490,000
494,000
98,000
20,000
120,000
50,000
5,500
275,000
175,000
-

1,727,500
490,000
494,000
98,000
20,000
120,000
50,000
5,500
275,000
175,000
933,800
500,000
197,000
15,000
35,000
46,800
40,000
100,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

- งบรายจ่ายอื่น (งบปรับปรุง)
โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ่
โครงการซ่อมบารุงเครือ่ งกลังแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชารุด
โครงการจัดทาโครงสร้างงานอาคารสถานที่
- โครงการ
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจาปี 2561
1.3. โครงการสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการ ประจาปี 2561
1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ประจาปี 2561
1.5. โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
1.7. โครงการวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
1.8. โครงการวันภูมิปัญญา รักษ์ภาษาอีสาน
1.9. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
1.10. โครการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปีการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
1.13. โครงการ ติวเตอร์ Pre V-NET ประจาปีการศึกษา 2561
1.14. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)
1.16. โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp
2.2 งานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญ กลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)

2,636,800

เงินรายได้

รวม

บกศ.

1,389,200
160,200
450,000
249,000
30,000
500,000
230,000

26,000
10,000
20,000
10,000
100,000
225,000
5,000
5,000
5,000
16,000
15,000
30,000
55,000
5,000
50,000
50,000
25,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

1,389,200
160,200
450,000
249,000
30,000
500,000
-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

2.2. โครงการศึกษาดูงาน
2.3. โครงการพัฒนาการด้านวิชาการ
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
3.1. โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญส่งเสริมสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนา ประจาปีการศึกษา 2561
3.3. โครงการฝึกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจาการศึกษา 2561
3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครือ่ งหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี
3.5. โครงการตัดชุดผู้กากับลูกเสือตามวาระ ประจาปีการศึกษา 2561
3.6. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจาปีการศึกษา 2561
3.7. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค
3.8. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
3.9. โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปีที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
3.11. โครงการทาสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
3.12. โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3.13. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค
3.14. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันพ่อแห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจาปีการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)
250,000
10,000

เงินรายได้

รวม

บกศ.

2,000
1,000
12,500
15,000
15,000
24,000
10,000
3,000
325,000
50,000
50,000
50,000
200,000
75,000
3,000
10,000
10,000
25,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอร์คณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ประจาปีการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นาวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น
ครัง้ ที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจาปีการศึกษา 2561
3.22. โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2561
3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองค์การ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ/การประกวดกิจกรรมองค์การฯระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2561
3.27. โครงการวันปิยมหาราช
3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.30. โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2561
3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจาปีการศึกษา 2561
3.32. โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจาปีการศึกษา 2561
3.33. โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
3.34. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.35. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
3.36. โครงการงานวันครู

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)

เงินรายได้

รวม

บกศ.

25,000
25,000
15,000
100,000
10,000
25,000
25,000
25,000
5,000
5,000
5,000
2,000
3,500
4,000
7,500
15,000
12,500
60,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

3.37. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้าขอพรผู้อาวุโส ประจาปี 2561)
3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
3.40. โครงการการเตรียมผู้สาเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทาฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจาปีการศึกษา 2561
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
3.44. โครงการจัดแข่งขันประวัตศิ าสตร์ไทย ระดับ ปวช.
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา
5.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2561
5.47. โครงการล้างทาความสะอาดและซ่อมบารุงเครือ่ งปรับอากาศประจาปี
5.48. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 ครัง้
5.49. โครงการบริจาคโลหิตประจาปีการศึกษา 2561 ปีละ 2 ครัง้
5.50. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
5.51. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและการอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารและการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
- สารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่
- นโยบายเร่งด่วน
- นโยบายตามยุทธศาสตร์

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)

เงินรายได้

รวม

บกศ.

5,000
30,000
226,000
12,800
182,500
17,500
82,500
5,000
8,000
15,000
76,500
2,000
1,000
16,000
25,000
200,000
100,000
100,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

83
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)

เงินรายได้

รวม

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

84
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)

เงินรายได้

รวม

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

85
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

ปวช.

ปวส.

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ์/ วิจัยสร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
(475)
ปฐมวัยฯ อุดหนุนทั่วไป
เรียนฟรี 15 ปี
(จัดการเรียน
การสอน)

เงินรายได้

รวม

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

86

87

88

89

230,000

90

91

92

93

94

95

83

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนก/งาน

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจา
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561)
- กล้องวัดมุมประมวลผลรวมและเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์
- ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

1,591,800

1,591,800

1,492,800

1,492,800

แผนกวิชาโยธา

99,000

99,000

1,389,200

1,389,200

แผนกช่างไฟฟ้าฯ

160,200

160,200

ฝ่ายพัฒนาฯ

450,000

450,000

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

249,000

249,000

โครงการซ่อมแซมถนนที่ชารุด

งานอาคารฯ

30,000

30,000

โครงการจัดทาโครงสร้างงานอาคารสถานที่

งานอาคารฯ

500,000

500,000

แผนกวิชาเทคโนคอมฯ

ปรับปรุง (จากส่วนกลาง)
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ปรับปรุง)
โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ่
โครงการซ่อมบารุงเครื่องกลังแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

Jin

84
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนก/งาน

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3,149,300

3,149,300

1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

งานทวิภาคีฯ

26,000

26,000

1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจาปี 2561

งานทวิภาคีฯ

10,000

10,000

1.3. โครงการสัมมนาครูฝกึ สถานประกอบการ ประจาปี 2561

งานทวิภาคีฯ

20,000

20,000

1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ประจาปี 2561

งานหลักสูตรฯ

10,000

10,000

1.5. โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House)

งานแนะแนว

100,000

100,000

1.6. โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ

ฝ่ายวิชาการ

225,000

225,000

1.7. โครงการวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561

หมวดภาษาไทย

5,000

5,000

1.8. โครงการวันภูมิปัญญา รักษ์ภาษาอีสาน

หมวดภาษาไทย

5,000

5,000

1.9. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561

หมวดภาษาไทย

5,000

5,000

1.10. โครการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561

หมวดวิทยาศาสตร์

16,000

16,000

1.11. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปีการศึกษา 2561

หมวดวิทยาศาสตร์

15,000

15,000

1.12. โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส.

หมวดวิทยาศาสตร์

30,000

30,000

1.13. โครงการ ติวเตอร์ Pre V-NET ประจาปีการศึกษา 2561

งานวัดผลฯ

55,000

55,000

1.14. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)

งานวัดผลฯ

5,000

5,000

1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)

ฝ่ายวิชาการ

50,000

50,000

หมวดภาษาต่างประเทศ

50,000

50,000

2.1. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญ กลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ทุกแผนกวิชา

25,000

25,000

2.2. โครงการศึกษาดูงาน

งานบุคลากร

250,000

2.3. โครงการพัฒนาการด้านวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

10,000

10,000

3.1. โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

2,000

2,000

3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญส่งเสริมสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนา ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

1,000

1,000

1.16. โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp
2.2 งานพัฒนาบุคลากร

3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน

Jin

85
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนก/งาน

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

3.3. โครงการฝึกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจาการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

12,500

12,500

3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี

งานกิจกรรม

15,000

15,000

3.5. โครงการตัดชุดผู้กากับลูกเสือตามวาระ ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

15,000

15,000

3.6. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

24,000

24,000

3.7. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค

งานกิจกรรม

10,000

10,000

3.8. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม

3,000

3,000

งานกิจกรรม

325,000

325,000

50,000

50,000

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.9. โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปีที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
3.11. โครงการทาสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ

งานกิจกรรม

50,000

50,000

3.12. โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

งานกิจกรรม

50,000

50,000

3.13. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค

งานกิจกรรม

200,000

200,000

3.14. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ

งานกิจกรรม

75,000

75,000

งานกิจกรรม

3,000

3,000

งานกิจกรรม

10,000

10,000

งานกิจกรรม

10,000

10,000

งานกิจกรรม

25,000

25,000

งานกิจกรรม

25,000

25,000

งานกิจกรรม

25,000

25,000

3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันพ่อแห่งชาติ) ประจาปีการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจาปีการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอร์คณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ประจาปีการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นาวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนก/งาน

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

15,000

15,000

3.22. โครงการแข่งขันกีฬาภายในประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

100,000

100,000

งานกิจกรรม

10,000

10,000

งานกิจกรรม

25,000

25,000

งานกิจกรรม

25,000

25,000

งานกิจกรรม

25,000

25,000

3.27. โครงการวันปิยมหาราช

งานกิจกรรม

5,000

5,000

3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม

งานกิจกรรม

5,000

5,000

งานกิจกรรม

5,000

5,000

3.30. โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

2,000

2,000

3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

3,500

3,500

3.32. โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจาปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

4,000

4,000

3.33. โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

งานกิจกรรม

7,500

7,500

3.34. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานวางแผนฯ

15,000

15,000

3.35. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

งานบุคลากร

12,500

12,500

3.36. โครงการงานวันครู

งานบุคลากร

60,000

60,000

3.37. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้าขอพรผู้อาวุโส ประจาปี 2561)

งานบุคลากร

5,000

5,000

3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว

30,000

30,000

3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

งานแนะแนว

226,000

226,000

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย

3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองค์การ
ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ /การประกวดกิจกรรมองค์การฯระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2561

3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจาปีการศึกษา 2561)
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

แผนก/งาน

งบประมาณ
ที่ใช้

งานแนะแนว

12,800

12,800

งานวิจัยฯ

182,500

182,500

งานทะเบียน

17,500

17,500

งานทะเบียน

82,500

82,500

3.44. โครงการจัดแข่งขันประวัตศิ าสตร์ไทย ระดับ ปวช.

หมวดสังคมศึกษา

5,000

5,000

5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา

หมวดสังคมศึกษา

8,000

8,000

5.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2561

งานโครงการพิเศษ

15,000

15,000

ฝ่ายบริหารฯ

76,500

76,500

งานโครงการพิเศษ

2,000

5.49. โครงการบริจาคโลหิตประจาปีการศึกษา 2561 ปีละ 2 ครั้ง

งานสวัสดิการ

1,000

1,000

5.50. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง

งานครูที่ปรึกษา

16,000

16,000

งานบุคลากร

25,000

25,000

งานหลักสูตร

100,900
100,900

100,900
100,900
28,000

งานโครงการพิเศษ

28,000
28,000

3.40. โครงการการเตรียมผู้สาเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

3.42. โครงการจัดทาฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจาปีการศึกษา 2561
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

5.47. โครงการล้างทาความสะอาดและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศประจาปี
5.48. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 ครั้ง

5.51. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและการอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารและการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
1. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี)
4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
โครงการ ร่วมด้วยช่วยประชาชน

28,000
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