
คํานํา 

 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธานี จัดทําข้ึนเพ่ือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการเรียน การสอน กิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมอ่ืนๆ    

เพ่ือการกําหนดแนวทาง การใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    

ไดจัดทําสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พิจารณาปญหา ความจําเปนกอนหลัง ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ท้ังนี้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ไดอาศัยหลักการมีสวนรวมของแตละฝาย แผนกแตละแผนก เสนอความตองการนําไปทําการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออนและโอกาส รวมท้ังความนาจะเปน (SWOT) กอนเปนแผนปฏิบัติราชการ 

 วิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณ ผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเก่ียวของทุกคนทุกฝาย ท่ีมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ จนทําใหมีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน

บริหารจัดการของสถานศึกษา การจัดการเรียน การสอน ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

    30  กันยายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  1 

บทนํา 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ             

เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและสถานประกอบการภาคเอกชน 
 

พันธกิจ 

 1.  จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 

 4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 

 5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

               ฝกอบรมวิชาชีพ 

 6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7.  สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
 

ภารกิจ 

 จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ           

ทางวิชาชีพ 
 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดการและ

สงเสริมการศึกษา ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 1.  ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 

 2.  มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ

และความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ขอ 1) 

  2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

  2.2 ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

  2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
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 2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ

   และรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

  2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

  2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี

       สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

  2.8 ดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ   

       ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

 2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ     

                          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจและนโยบาย 

 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร    

การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 

1. ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย 

. 1.1  รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.  

 1.2  ลดปญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแลรายบุคคล 

       การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ        

       กลุมเปาหมายใน  50 วิทยาลัยท่ีมีปญหาการออกกลางคันสูง 

 1.3  จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนท่ีและภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา  

 1.4  เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา  

 1.5  เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซ่ึงไดแก นักเรียน และ 

       ผูปกครอง 
 

2.  ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

  2.1  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย  

 2.2  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 

        ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แหง จํานวน ๔ แหง  

 2.3  จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง 

 2.4   สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด

        หลักสูตรอาชีวะทองถ่ิน และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส 
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 2.5  มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเปนนโยบาย

       รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 

        อาทิ ปโตรเคมี การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟ               

                 ความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต  ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

 2.6  ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ อาชีวะวัย

        แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน    

                 เทียบโอนความรูและประสบการณ  เพ่ือตอยอดและพัฒนาทักษะท้ัง Upgrade Skills และ 

                 Re  Skills รวมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

 2.7  สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซ่ึงไดแก สถานประกอบการ อปท. และ 

       ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ ฯลฯ 

 2.8  จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร และ 

                 อาชีวะเทียบโอนประสบการณ 

 2.9  เพ่ิมชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ 

                 พัฒนาอาชีพ (R-radio network) 
 

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

 3.1  ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและ

        ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

   - พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

     Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานท่ีจริง/

     สถานการณจริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

   - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพ่ีสูครูรุนใหม  

                 (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

   - สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยผานการประเมิน

     คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล  

   - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังตามความ 

     ตองการของพ้ืนท่ี และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย 

     สตรี ฯลฯ  

   - ใช ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการ

     สอนสงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพ่ือการ

     เรียนการสอน 
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   - พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพ่ือ

     พัฒนาคุณภาพ 

   - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

 3.2  ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพ่ือใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถ 

ในการแขงขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาท่ี 

(Function Competency) โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ

หองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม            

วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปน

ผูประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบน พ้ืนฐาน Competency Based Technology Based Green 

Technology  และCreative economy รวมท้ังการแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน 

อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท  

 3.3  เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจํานวนสถานศึกษา English Program 

(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจั งหวัด  ใชหลักสูตร/สื่ อต างประเทศ  สนับสนุนการฝกงาน

ตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สงเสริม             

การเรียนรูภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 

4. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.1  ดานบริหารท่ัวไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดแก  

       Web Portal, E-office และ Data based รวมท้ังการปรับภาพลักษณเชิงบวก 

 4.2  ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ  

       Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตาม

       นโยบาย, การกระจายอํานาจจัดซ้ือจัดจาง, จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครู

       ใหเพียงพอ  

 4.3  ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการ 

       ใหเพียงพอรวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 4.4  ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนา 

       การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

  -  องคการ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน กระทรวง 

 อุตสาหกรรมสถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ 

  -  ประเทศเพ่ือนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน  

  -  องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  



5 
 
  -  ประเทศตางๆในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมารก 

     เยอรมัน ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

     ใหไดมาตรฐาน 

 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร 

     การบริการและการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ 

 1.  สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

 2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน 

 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

 7.  การสรางและกระจายโอกาส 

 8.  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 9.  สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 

 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 

โครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center) 

 โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

 โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 

 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 

 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน” 

 1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 
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 1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน 

 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

 1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพ่ือชุมชนFix It Center 

 1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

 1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 1.7 ลดการออกกลางคัน 

 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 1.9 สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศึกษา 

 1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ” 

ดานคุณภาพผูเรียน 

 2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

 2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 

 2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ 

 2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ดานคุณภาพสถานศึกษา 

 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน 

 2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 

 2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน 

 2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน) 

  - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 

  - วิทยาลัยการทองเท่ียวถลาง 

 2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา 

 2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการเรียนการสอนดานคุณภาพครู 
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 2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

 2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 

 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

 2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ 

มิติท่ี 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนท่ียอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภาพ 

ใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 

 3.2 นําระบบ ICT มาใชเพ่ือการบริหารจัดการ 

 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 - ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ 

 - สรางขวัญกําลังใจและจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

 3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

 - ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 3.6 กระจายอํานาจการบรหิารงบประมาณ 

มิติท่ี 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 

 4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังในและตางประเทศ 

 4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู 

      พัฒนาการเรียนการสอน 

 4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 

 

 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 

 2.  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 3.  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 4.  ขยายโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 5.  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
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 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

 1.  ความม่ันคง 

 2.  สรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4.  สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 5.  สรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  ปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 1.  ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 2.  พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

 3.  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 4.  รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

 5.  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 

 1.  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

 2.  ปรบัเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

 3.  ใหภาคสวนตางๆ รวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ 

 4.  พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี 

 5.  พัฒนาระบบการผลิตและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

 6.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

 7.  ทะนุบํารุงและอุปกรณและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

 8.  อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 

 9.  สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ 

 10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 
 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  การสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

 2.  การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 
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 3.  การแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 

 4.  การสงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน 

 5.  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน) 
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สวนที่  2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 ปรัชญา 

  “ความรูดี  ฝมือเย่ียม  เปยมคุณธรรม  เปนผูนําทางอาชีพ” 

 อัตรลักษ 

  “ทักษะดี มีจิตอาสา” 

 เอกลักษณ 

  “บริการดี มีคุณธรรม นําสูชุมชน” 

 วิสัยทัศน 

  มุงเนนการเปนผูนําในการผลิตชางเทคนิคท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตาม ความตองการ

ของตลาดแรงงาน  มุงสูการผลิตนักเทคโนโลยีท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไปในอนาคต 

 พันธกิจ 

 1.  จัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนดานอาชีพใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ

      อยางท่ัวถึง 

 2.  สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาองคความรูใหม นําไปสูการปรับปรุง 

     เปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพ่ือผลิตชางเทคนิคและ 

      นักเทคโนโลยีสาขาตางๆ ใหมีความรูและทักษะควบคูคุณธรรมและสอดคลองกับความ

  ตองการของสถานประกอบการ 

 4..   สงเสริมและแสวงหาความรวมมือกับการจัดการอาชีวศึกษากับหนวยงานอ่ืนท้ังในและ 

  ตางประเทศ 

 5.  ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพ่ือสืบทอดเอกลักษณไทยไปสู

  อนุชนรุนหลัง 

 6.  นําระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน และพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

  การบริหารท่ีดี พ.ศ. 2546 มาใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค 

 1.  ผูเรียนไดเรียนวิชาชีพอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2.  จัดทําวิจัยเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการแกไข

     ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 3.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาดานระบบคุณภาพ 

 5.  จัดหาสถานประกอบการและผูเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 6.  ผูเรียนและสถานศึกษาใหบริการวิชาชีพตอชุมชน 

 7.  ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สีประจําสถานศึกษา 

 สนี้ําเงิน 

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเดน 

 จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

 1.  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 2.  ดานหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 3.  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 4.  ดานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 5.  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 6.  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก และทํานุบํารุง    

              ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 7.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

 1. ไดรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2553 

 2. ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ

     ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553” 

 3. ไดผานการคัดเลือกเปนแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม    

     นโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญเงิน ประจําปการศึกษา 2553 

 4. ผานเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดใหญ หนวยองคการวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค      

              ตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและแขงขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษา   

              สังกัดอาชีวศึกษาภคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี 20 ประจําปการศึกษา 2553  

 5. ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 
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3. กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนดานอาชีพอยางมีคุณภาพ 

 มาตรการท่ี 1  จัดการการศึกษาใหผูเรียนมีความรู ทักษะและใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอการปฏิบัติการ

          งานวิชาชีพอยางเหมาะสม 

  มาตรการท่ี 2 สงเสริมความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรวมท้ังทักษะการสื่อสารท่ีเหมาะสม

     และประยุกตใชกับงานอาชีพได 

 มาตรการท่ี 3 ปรับเปลี่ยนคานิยมท่ีดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในงานวิชาชีพและการปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 มาตรการท่ี 1  จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือระดับคุณภาพ 

 มาตรการท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ 

 มาตรการท่ี 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 

 มาตรการท่ี 4  สนับสนุนใหสถานประกอบการและสถาบันตางๆ ท้ังในและนอกประเทศรวมพัฒนา

          คุณภาพการศึกษา 

 มาตรการท่ี 5 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือรองรับการเปดสอนระดับปริญญาตรี 

 

กลยุทธท่ี 3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

มาตรการท่ี 1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใหสามารถใชทรัพยากร

 อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรการท่ี 2  ปรับปรุงกระบวนงานหลัก กฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถนําไปดําเนินการหรือ

 ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

มาตรการท่ี 5 พัฒนาระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน ระบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 

 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการประกันคุณภาพ 

มาตรการท่ี 6 สงเสริมใหนําระบบการจัดการความรู (KM.) และเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพมาใช

 เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และเสริมสรางสถาบันฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

มาตรการท่ี 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะพรอมปฏิบัติหนาท่ีบริการและสนับสนุน

  การดําเนินภารกิจ รวมท้ังเสริมสรางขวัญกําลังใจเพ่ือเปนปจจัยเก้ือหนุนพฤติกรรม 

  ในการทํางาน 
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กลยุทธท่ี 4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 มาตรการท่ี 1 สงเสริมใหจัดกิจกรรมอาชีวศึกษาบริการใหหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพและตอเนื่อง 

 มาตรการท่ี 2 สนับสนุนใหการบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชนสังคมและ 

   ภาครัฐและเอกชน 

 มาตรการท่ี 3 แสวงหาความรวมมือดานอาชีวศึกษา จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหมๆ ใหทันสมัย 

  อยูเสมอ 

 มาตรการท่ี 4 จัดโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนใหสอดคลองกับ 

  หลักสูตรท่ีเปดสอน 

 มาตรการท่ี 5 สงเสริมใหนําประสบการณจากการบริการวิชาการยอนกลับมาใชในการเรียนการสอน 

 มาตรการท่ี 6 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใหการ 

  บริการวิชาชีพแกสังคมรวมกัน 
  

กลยุทธท่ี 5 นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 มาตรการท่ี 1 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือหาโจทยวิจัยใหตรงกับ

  ความตองการและสามารถนําผลวิจัยไปใชประโยชนไดจริง 

 มาตรการท่ี 2 สรางบรรยากาศในการวิจัยโดยการจัดการโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย การสราง 

  โจทยวิจัย การเขียนโครงการวิจัยแลการออกแบบวิจัย 

 มาตรการท่ี 3 สนับสนุนงบประมาณสําหรับอาจารยเพ่ือทําการวิจัยและไปนําเสนอผลงานวิจัย 
 

กลยุทธท่ี 6 ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 มาตรการท่ี 1 สอดแทรกวัฒนธรรม ภูมิปญญาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวน 

 การเรียนการสอน 

 มาตรการท่ี 2  สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก ในการจัด

  กิจกรรม โครงการเพ่ือทํานะบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลสําคัญ 

 มาตรการท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาสีเขียวและบูรณาการเรื่องอนุรักษสิ่งแวดลอม

   และประหยัดพลังงาน 

 มาตรการท่ี 4  สงเสริมใหบุคลากร นักเรียน นักศึกษา อนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 

 มาตรการท่ี 5  สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานโดยรวมมือกับชุมชนหนวยงาน 

 ท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 มาตรการท่ี 1  จัดโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในใหกับบุคลากร พรอม

 ท้ังจัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 

 มาตรการท่ี 2 สงเสริมสนับสนุน การจัดทําการประกันคุณภาพภายในแตละแผนกวิชาอยางตอเนื่อง 

 มาตรการท่ี 3 เผยแพรผลการประกันคุณภาพใน ตอสาธารณชน ทุกปอยางตอไป 
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4.  ประวัติ  ความเปนมา  และขอมูลดานอาคารสถานที่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

4.1 ประวัติ  ความเปนมา  ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือ  โรงเรียนชางไม

อุบลราชธานี รับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นประถมปท่ี  4  เขาเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นตน 3 ป พ.ศ. 2498  

กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหรวมโรงเรียนชางไม ชางโลหะ และชางตัดผม เขาเปนโรงเรียนเดียวกัน แลวเปลี่ยนชื่อ

ใหมเปน โรงเรียนการชางอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2501 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  โดยรับผูสําเร็จชั้นประโยคมัธยม 

     อาชีวศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอหลักสูตร  3  ป 

 พ.ศ. 2503 ไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาใหอยูใน โครงการชวยเหลือของสนธิสัญญา

ปองกันเอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEATO) รับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนตน(ม.ศ.3) เขาเรียน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ ป พ.ศ.2510 ไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา          

ใหอยูในโครงการชวยเหลือของโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย 

 พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อใหมเปน  โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขต 1 อุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2522 ไดรับการยกฐานะเปน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาใหวิทยาลัยเทคนิค 

อุบลราชธานี เปน สถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษาประจําป  2525 

 พ.ศ. 2536 เปดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต 

 พ.ศ. 2537 เปดสอน หลักสูตร  ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต  วิชาเอกเครื่องมือกล 

 พ.ศ. 2538 เปดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหนวยกิตในระดับ ปวช.  

   ระบบทวิภาคี เปดสอนแผนกวิชาชางยนต, ชางเชื่อม, และชางอิเล็กทรอนิกส 

   ระบบสะสม เปดสอน แผนกวิชาชางยนต, ชางกล, ชางเชื่อม, ชางไฟฟา 

    ชางอิเล็กทรอนิกส,  ชางกอสราง 

 พ.ศ. 2540 เปดสอนภาคสมทบ ระดับ  ปวช. และ ปวส. 

 พ.ศ.2 541 เปดสอนระดับ ปวส.  จาก  ม.6   ทุกแผนกวิชาชาง 

 พ.ศ. 2543 เปดสอนระดับ ปวส.สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก 

 พ.ศ. 2546 เปดสาขาแมคคาทรอนิกส และสาขาการติดตั้งและควบคุม 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก ปวช.สายตรง 

 พ.ศ.  2547 เปดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 พ.ศ.  2548 เปดสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 
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4.2 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 Ubonratchathani Technical College 

 ตั้งอยูเลขท่ี  5  ถนนแจงสนิท  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  (34000)   

 หมายเลขโทรศัพท  (045) 240577  

 หมายเลขโทรสาร  (045) 240576      

 เว็บไซต http://www.utc.ac.th   

 อีเมล  

 เนื้อท่ี  84  ไร  3 งาน   

 มีอาคาร  รวมท้ังสิ้น   58 หลัง  มีหองท้ังสิ้น    187 หอง  ไดแก 

 อาคารปฏิบัติการชางไฟฟา   จํานวน      1 หลัง  หอง 

 อาคารปฏิบัติการชางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน      1 หลัง   19  หอง 

 อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคมจํานวน      1 หลัง    6  หอง 

 โรงฝกงานแผนกวิชาชางยนต    จํานวน      1 หลัง  หอง 

 อาคารเรียนแผนกวิชาชางยนต   จํานวน      1 หลัง    9 หอง 

 โรงฝกงานแผนกวิชาชางกล    จํานวน      1 หลัง  หอง 

 โรงฝกงานแผนกวิชาชางเชื่อม   จํานวน      1 หลัง  หอง 

 โรงฝกงานแผนกวิชาชางกอสราง   จํานวน      1 หลัง  หอง 

 อาคารเรียนแผนกวิชาชางโยธา จํานวน      1 หลัง   12  หอง 

 อาคารอเนกประสงคชางโยธา  จํานวน      1 หลัง     หอง 

 อาคารงานกิจกรรม   จํานวน      1 หลัง    2  หอง 

 อาคารเรียน 2 ชั้น    จํานวน      1  หลัง    13  หอง 

 อาคารอํานวยการ     จํานวน      1 หลัง    7  หอง 

 อาคารสถาบัน   จํานวน      1 หลัง    7  หอง 

 อาคารวิชาการ   จํานวน      1 หลัง    7  หอง 

 หอประชุม      จํานวน      1 หลัง   10  หอง 

 โรงฝกงานเทคนิคพ้ืนฐาน    จํานวน      1 หลัง  หอง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   จํานวน      1 หลัง   19  หอง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   จํานวน      1 หลัง   20  หอง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   จํานวน      1 หลัง   23  หอง 

 อาคารบานพัก   จํานวน    37 หลัง 

 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค  4 ชั้น จํานวน      1 หลัง   33  หอง 

 อาคารอเนกประสงค 2 ชั้น   จํานวน      1    หลัง    

http://www.utc.ac.th/
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลยั 
นายนิยม  แสงวงศ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายมนตรี  สุริยพันตร ี
ฝายแผนงานและความรวมมอื 

นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายไวพจน  ศรีธญั 
ฝายวิชาการ 

นายสุวิชา  มัน่ยืน 

งานบริหารงานทัว่ไป 
นางดาราวรรณ  รอดสิน 

งานบุคลากร 
นายภัทรศักด์ิ  ภัทรธรรมพิบูล 

งานการเงิน 
นางมลีทอง  จารุพงษ 

งานพัสดุ 
นายธีรเดช  ทิมา 

งานการบัญช ี
นางทิพากร  แตศิริเวชช 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายวันชัย  ศุภธรีารกัษ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นายอิทธิพล  สุขเติม 

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ
ประกอบธุรกิจ 

นางสุภาพร  ไชยชนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
นายณราวิตญ  มีดี 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ 

นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ ์

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

นายวสันต  สุดหา 

แผนกวิชา 

งานอาคารสถานที ่
นายสุนันท  อินทรงาม 

งานทะเบียน 
นายสวัสดิ์  ธงไชย 

งานความรวมมือ 
นายกตนนท  นาทนั 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางทิพวรรณ  สายพิณ 

งานปกครอง 
นายฐิติพันธ  พิมพชาย 

 
 
 

งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน 

นายณัฐวัฒน  ฤทธิ์มนตรี 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
นางสุภัดสา  ศิริชนะ 

งานประชาสัมพันธ 
นายสุพจน  พันธพพิัฒน 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายชนินทร  พบลาภ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นายคารมณ  แกวกันยา 

งานวิทยบริการและหองสมุด 
นายปราโมทย  สายภา 

แผนกวิชาชางยนต   
     นายวันชัย  นิยมวงศ 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน  
     นายอนุพันธ  จารุพงศ 
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ   
     นายวิทยา  กองตระกูลดี 
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
     นายอนุรักษ  กลางแกว 
แผนกวิชาอิเล็กฯ   
     นายเกียรติศักด์ิ  ชินาภาษ 
แผนกวิชาโทรคมฯ   
     นายเผด็จศึก  แสนุวงศ 
แผนกวิชากอสราง   
     นางสาวธิดารัตน  บุญดล 
แผนกวิชาโยธา  
     นายดุลยวัต  รักษพงศ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร  
     นายชวินทร  พลหาญ 
แผนกวิชาสารสนเทศ   
     นายเทพลิขิต  ศิริวงศ 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน    
     นายอุทัย  พลเขตต 
แผนกวิชาบัญชี   
     นางสาวภานินธ  บัวพา 
แผนกวิชาสามัญฯ   
     นายอิทธิวัฒน  ไทยแท 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางพนิดา  องคสวัสด์ิ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายวิเชียร  กําทอง 



 



จังหวัดอุบลราชธานี

 30  กันยายน   2562

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

Jin



หน้า

ส่วนท่ี 1

1.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปี 2563 1

1.2  ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ 5

ส่วนท่ี 2

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 10

2.2  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 11

2.3  กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 12

2.4  ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  14

2.5  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 16

2.6  ข้อมูลบุคลากร 17

2.7  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 26

      2.7.1  จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 26

      2.7.2  เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 30

ส่วนท่ี 3

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 34

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 46

3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/

     โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 55

ภาคผนวก

สารบัญ

Jin
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2563     ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มค. 2563

ผู้ให้ข้อมูล นายภัทรศักด์ิ  ภัทรธรรมพิบูล

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีบุคลากรท้ังส้ิน  313 คน

ก. ข้าราชการ 101 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 94 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 2 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 2 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน  - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 2 คน

ค. พนักงานราชการ 8 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 8 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 202 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 128 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 71 คน

3 ครูผู้ทรงคุณค่า 3 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 0 คน

1 ข้าราชการ  - คน

2 ลูกจ้างประจ า  - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน / ผู้บริหาร ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 0 คน คน 0 คน

 - ปวช./ม.6 0 คน 24 คน 24 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 0 คน 20 คน 20 คน

 - ปริญญาตรี 197 คน 21 คน 218 คน

 - ปริญญาโท 50 คน 0 คน 50 คน

 - ปริญญาเอก 1 คน 0 คน 1 คน

รวม 248 คน รวม 64 คน 313 คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง

6. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 0 คน 0 คน 0 คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน 0 คน 0 คน 0 คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 2 คน 2 คน 4 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 126 คน 69 คน 195 คน

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ 0 คน 0 คน 0 คน

รวม 128 คน รวม 71 คน 199 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 99 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

เทคนิคการผลิตด้วยเคร่ืองมือกล ซี เอ็น ซี

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

งานไฟฟ้ายานยนต์

นายพงศ์พันธ์   ประทุมชาติ

นายอนุพันธ์  จารุพงษ์

ป.ตรี งานจักรยานยตน์และเคร่ืองยนต์เล็ก

ความแข็งแรงของวัสดุ

ปรับ ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองมือกล

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.งานโครงการพิเศษฯ

หน.แผนกวิชาช่างยนต์

หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ผลิตช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 3

หน.งานวิจัยฯ

นายกตนนท์  นาทัน

ป.ตรี

หน.งานความร่วมมือฯ

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ์

ป.ตรี

นายอาคม   ปาสีโล

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาช่างเช่ือม

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

(ป.เอก/โท/ตรี...)

รองผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

ผู้อ านวยการ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ช่ือ - สกุล

นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร์

วุฒิการศึกษา

นายนิยม  แสงวงศ์

นายมนตรี  สุริยพันตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

นายสุวิชา  ม่ันยืน

นายณรงค์   สุรินทร์

งานระบบฉีกเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ป.โท

งานบ ารุงรักษารถยนต์

นายวสันต์  สุดหา

ป.ตรี

ป.ตรี

นายธีระศักด์ิ   สัตย์ธิพันธ์

ป.โท

นายสมชาย  แววศรี

ป.โท

งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์

เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์

งานถอดประกอบเคร่ืองยนต์เบ้ืองต้น

ป.ตรี

ป.ตรี

นายธีรเดช  ทิมา

นายตฤณ   แสนลา ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายพยุงศักด์ิ  ทศไกร ป.ตรี ผลิตช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 3

นายเชาวลิต  บุญมา ป.ตรี

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม

นายชนะ  สุทธิประภา ป.ตรี งานเขียนแบบเคร่ือมือกล 1

นายวิทยา    กองตระกูลดี ป.โท เทคโนโลยีการเช่ือม

ป.ตรี

นายศักรินทร์  ไชยปัญา ป.โท

นายสมาน   ภาณะรมย์ ป.โท งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

นายปัญญา   จินดามาตย์ ป.ตรี เทคโนโลยีการเช่ือม

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

รองผู้อ านวยการ

หน.แผนกวิชาช่างอากาศยาน

นายไวพจน์  ศรีธัญ ป.โท

ล าดับ
ปฏิบัติหน้าท่ี

นายพูนพงศ์  สวาสดิพันธ์ ป.ตรี

หน.งานอาคารฯ

นายจตุรงค์  อ่อนสาร

นายอภิสิทธ์ิ  พรมดอน

รองผู้อ านวยการ

ป.โท

นายสุกรี    พรมนิกร ป.โท

สอนวิชา

นายอินทรายุธ   เชสูงเนิน ป.ตรี งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

นายวันชัย  นิยมวงศ์

นายประสิทธ์ิ     พลศรี ป.ตรี

นายสุนันท์   อินทร์งาม

Sheet metal & Riveting Practical Skill Work Shop
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งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ป.โท

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ป.ตรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์

หม้อแปลงไฟฟ้า

เคร่ืองกลไฟฟ้าเบ้ืองต้นป.โทนายรังสรรค์  สะสมผลสวัสด์ิ

การติดต้ังไฟฟ้า 2

นายยศสรัล  แสงสาย ป.ตรี

เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

นางสุวรรณา  โกศัลวัฒน์ ป.โท

นายเกียรติศักด์ิ  ชินาภาษ ป.โท งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี

นายสนุทร  ดอนชัย ป.ตรี การออกแบบระบบไฟฟ้า

ป.ตรีนายรณฤทธ์ิ  อมรสิน

ป.ตรี งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

นายคารมย์    แก้วกันยา ป.โท งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

นายชูเกียรต์ิ   ประมุขกุล ป.โท เครือข่ายคอมพิเตอร์

นายวัชระ     ประคองพันธ์

ป.ตรี

งานปูนตกแต่งผิว

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายวิเชียร  ก าทอง ป.โท การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

นางจุฬาพรรณ์   คณารักษ์ ป.โท

นายพรศักด์ิ    บุญพา

นายอุทัย   ไชยวิเศษ ป.โท พ้ืนฐานงานไม้

งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารนายอุดมศักด์ิ   วิริยสิทธาวัฒน์ ป.ตรี

ฝึกงาน 2

นางสาวธิดารัตน์  บุญดล ป.ตรี เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ป.โท พ้ืนฐานการเขียนแบบเพ่ืองานก่อสร้าง

วงจรพัลส์และดิจิตอล

ว่าท่ี ร.ต.คมกริช  สายพิณ ป.ตรี Basic Avionics

นายปริวัฒน์  ยืนย่ิง ป.ตรี วัสดุก่อสร้าง

นายทวี  ห้วยทราย ปทส. การส ารวจเบ้ืองต้น

ดิจิตอลเทคนิค

นายวันชัย   ศุภธีรารักษ์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายชนินทร์   พบลาภ ป.โท ระบบฐานข้อมูล

นายสนอม  ทิพยรัตน์สุนทร ป.โท งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

นายอิทธิพล  สุขเติม ป.ตรี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ

นายนิสิต  ตันติวัฒนไพศาล ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นางเสาร์วันดี  ผ่านเมือง ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

ป.ตรี งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นนายณภัทร  พรกิตติกมล

หน.แผนกวิชาช่างโยธา

นายอดิศักด์ิ   เจริญพงษ์ ป.โท การเขียนแบบก่อสร้าง

นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์ ป.ตรี

หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ป.ตรี

นายอนุรักษ์     กลางแก้ว

หน.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายเจริญพร   เจตอธิการ ป.โท

นายสมลักษณ์  ศรีพนากุล

นายสมพงศ์  จ าปาวงศ์ ป.ตรี

นายสุวภัทร  อมรค าตัน

ป.ตรี

นายเผด็จศึก  แสนุวงศ์ ป.ตรี

นายปัญจพร  พฤกษชาติ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

นายสถิระ    กาญจันดา

นางกนกพร   ไชยวิเศษ ป.โท

นายเถลิง      บุญเสนา ป.ตรี

หน.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายสงบ  ฉ้งทับ ป.โท งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

หน.งานหลักสูตรฯ

นายทรงวุฒิ   วิมลพัชร ป.โท การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

หน.งานส่ือฯ

หน.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายสวัสด์ิ    ธงไชย ป.โท ระบบปฏิบัติการ หน.งานทะเบียน

นายชวินทร์  พลหาญ ป.โท

หน.งานวางแผนฯ

หน.แผนกเทคโนโลยีสานสนเทศ
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6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม 2 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

2

6.3.4. ข้าราชการพลเรือน รวม 2 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

2

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 8 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

ว่าท่ี ร.ต.อัครวินท์  พละศักด์ิ ป.ตรี

นางอรทัย  ชาเสน

นางทิพวรรณ   สายพิณ ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต

ช่ือ - สกุล

ป.โท

นางสุภัดสา  ศิริชนะ ป.ตรี

นายปราโมทย์   สายภา ป.โท

นายณราวิตญ์  มีดี ป.โท

นางสุภาพร  ไชยชนะ

ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนองาน

แคลคูลัสพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาสามัญฯ

ป.โท

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม

ป.โท

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ป.โท ภาษาอังกฤษโครงงาน

วุฒิการศึกษา

ป.โท

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจลังคม

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์ ป.โท

หัวหน้าวัดผลฯ

หน.แผนกวิชาบัญชี

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1

ป.ตรี

นายอุทัย  พลเขตต์ ป.โท งานเทคนิคพ้ืนฐาน

นายฐิติพันธ์  พิมพ์ชาย ป.ตรี งานเทคนิคพ้ืนฐาน

นายสุพัฒน์   แนวจ าปา ป.โท งานเทคนิคพ้ืนฐาน

ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ

นางพนิดา  องค์สวัสด์ิ ป.โท แคลคูลัสพ้ืนฐาน

นายอิทธิวัฒน์    ไทยแท้ ป.โท วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต

นางขนิษฐา  ดาโรจน์

กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

นางสาวปราณี  ศรีมันตะ ป.ตรี

ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

วิทยาศาสตร์เพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต

นายภัทรศักด์ิ  ภัทรธรรมพิบูล

นางดาราวรรณ  รอดสิน ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิมนตรี ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

นายละพล         ด าพะธิก

นางสาวภานินธ์  บัวพา ป.ตรี หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1

นางทิพากร  แต้ศิริเวชช์ ป.ตรี หลักเศรษฐศาสตร์

ช่ือ - สกุล

นางมลีทอง  จารุพงษ์ ป.ตรี หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 2

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

นายบรรเจิด   กัญญาพันธ์ ธุรการท่ัวไป

หน.งานการเงิน

ป.ตรี

ป.ตรี

ม.6

ปฏิบัติหน้าท่ี

นางศิรินณา  ดอนชัย

หน.งานสารบรรณ

หน.งานแนะแนวฯ

หน.งานบุคลากร

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

หน.งานบัญชี

หน.งานวิทยบริการ

หน.หมวดภาษาอังกฤษฯ

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

หน.แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี

ล าดับ

ล าดับ

นางสุพรรษา  หิมะคุณ

นางสาวพรพิมล  ละเภท
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1

2

3

4

5

6

7

8

6.3.4. ครูผู้ทรงคุณค่า รวม 3 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

2

3

6.3.5. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 128 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฎ ป.ตรี

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

งานระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

นายสมบัติ     แนวจ าปา

นายพงศกร  ภูมิพันธ์ ป.ตรี นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ป.ตรี

ป.ตรี งานระบบเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

นายวีระพล   นันตะเสน

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

ป.ตรี

นายรัฐฉัตร  จันทป

(ป.เอก/โท/ตรี...)

นายชเวงศักด์ิ  แก้วเนตร ป.ตรี งานไฟฟ้ายานยนต์

นายเกริกฤทธ์ิ  ส่งเสริม ป.ตรี

นางสาวจิรภา  เลือกนารี ป.ตรี

นายถนัดกิจ  ชะนะกุล

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

นางสรัญญา   งานสัมพันธฤทธ์ิ

งานส่งถ่ายก าลัง

นายอธิวัฒน์  สาร์โพดา ป.ตรี

งานส่งถ่ายก าลัง

นายเอกชัย  แก้วนิมิตดี

ป.ตรี

นายอิทธิพล  บุดดีค า ป.ตรี

นายสุพัฒน์  นามเหลา ป.ตรี

นายคุณากร  ผ่านส าแดง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม

นายธีรศักด์ิ  จังภูเขียว ป.ตรี

ป.ตรี

เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

ว่าท่ี ร.ต.วิทยา  สายลาด ป.ตรี Sheet Material and Plastic Practical Skill

นายประสิทธ์ิ  ทุมนัน ป.ตรี เคร่ืองท าความเย็น

นายกฤตนันท์  สันติวงศกร ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท ว่าท่ี ร.ต.สุพจน์ พันธ์พิพัฒน์

ช่ือ - สกุล
สอนวิชา

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

นายนัฐวัฒน์  วงษา

นายนรา       เดชะค าภู ป.ตรี

ป.ตรี

งานปรับอากาศรถยนต์

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

งานปรับอากาศรถยนต์

งานปรับอากาศรถยนต์ป.ตรี

ป.ตรี

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

ป.ตรี งานปรับอากาศรถยนต์

ป.ตรี งานเช้ือเพลิงแก๊สยานยนต์

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

งานวัดละเอียดช่างยนต์

นายจีระวุฒิ    ประกอบดี ป.ตรี งานไฟฟ้ารถยนต์

นายณภัทร   ชมเช่ียวชาญ

งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

นายวีระพงศ์  รองทอง ป.ตรี งานเกียร์อัตโนมัติ

งานวัดละเอียดช่างยนต์

นายพงษ์ศักด์ิ  เนตรสง่า ป.ตรี

นายปัญจพล  ทัดเทียม ป.ตรี

นายสรรพสิทธ์ิ  ละออเอ่ียม ป.ตรี เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

นายธนพงษ์  ศักด์ิเจริญ

งานปรับอากาศรถยนต์

นายพรรณเชษฐ์  ทองค าใส ป.ตรี

ล าดับ ช่ือ - สกุล

นายถาวร      สีถาการ ป.ตรี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

หน.งานท่ีปรึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าท่ี

ป.ตรี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

งานเช้ือเพลิงแก๊สยานยนต์

ป.ตรี

ล าดับ

ล าดับ

นายประดิษฐ์  เทศาราช

นายอนุชิต    มุ่งคุณการ

นางลักขณา  ไทยกลาง
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นายชินวัตร  ทิวาพัฒน์ ป.ตรี

นายปฏิพาน  เสระทอง ป.ตรี

นายภาสรรค์  แก้ววิเศษ ป.ตรี

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้นป.ตรีนายอรุณพงษ์  ค าศรี

งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล

ป.ตรี ผลิตช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2

นายพิริยะ  ข่ายกระโทก ป.ตรี นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม

ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ินรินทร์  สถิตรัชตสถาพร ป.ตรี ผลิตช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2

นางสาวบุญจิราธร  สมสุพรรณ ป.ตรี ปรับ ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองมือกล

นางสาวไพลิน  แนวจ าปา ป.ตรี

เทคนิคการผลิตด้วยเคร่ืองมือ ซี เอ็น ซี

ลับคมเคร่ืองมือตัดนายธีรภัทร์  มณีวงษ์

นายวิสันต์  ขาววงศ์ ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือกล

นายโสภิณัฐ     แสดงจิตร ป.ตรี โปรแกรม ซี เอ็น ซี

งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

ว่าท่ี ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร ป.ตรี งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

ป.ตรี

นายปพนธนรัฐ  รฐามัลลาธัชนิธิ ป.ตรี โปรแกรม ซี เอ็น ซี

นายนครินทร์  นิมิปาล ป.ตรี

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ป.ตรี เคร่ืองวัดไฟฟ้า

นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ์ ป.ตรี งานเช่ือมและโลหะแผ่น

นางสาวพัชรา   สุภาวงษ์ ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ป.ตรี

นายเฉลิมชัย  ติดชม ป.ตรี การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

นายเศรษฐราวุฒิ  กิติราช ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

นายธเนศ  ป้องค ากวย ป.ตรี เคร่ืองกลไฟฟ้า 1

นายเจนวิทย์  ศรีพิมพ์ ป.ตรี ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

นางสาวสาวิตรี  ค าศิริ ป.ตรี การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร

นายพงษ์ธนวุฒิ  ใจกล้า ป.ตรี เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

นายฐาปกรณ์  กองษร ป.ตรี การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร

นายพีรวัฒน์  สายภา ป.ตรี มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

นายณัฐพล  สุนทร ป.ตรี การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

นางสาวบุศราภรณ์  ศรีมูลเขียว ป.ตรี ดิจิตอลเบ้ืองต้น

นายชัยชนะ  จารุกรสกุล ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพม

นายธีรวัฒน์  ศิลาวรรณ์ ป.ตรี เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง

นายมีนา  วงศ์ตา ป.ตรี ดิจิตอลเบ้ืองต้น

นางสาวภัสธิดา  สร้อยสนธ์ิ ป.ตรี วงจรไฟฟ้า

นายสามารถ    เวชอุดม ป.ตรี เคร่ืองรับวิทยุ

นายภัทรพนธ์  ไชยค าภาวีราธัช ป.ตรี เคร่ืองรับโทรทัศน์

นายอนุสรณ์  จารุกมูล ป.ตรี งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ

นายสุกาย  เก้ือทาน ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

นายประเสริฐ์  ไกรษี ป.ตรี เคร่ืองเสียง

นายอดิศักด์ิ  แหวนวงษ์ ป.ตรี เคร่ืองรับวิทยุ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

นายธราดล  สุโยธา

นางสาวปราณี  กอเมืองน้อย

นายธนาธิป  แสงงาม ป.ตรี

นายพงศ์พิรัฐ  ตันติเศรษฐ

งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

นายวีระชัย  ค ามา ป.ตรี

นายโชคชัย  สายสะอาด

นายศตวรรษ  วารินทร์
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ป.ตรี

นายสุรชาติ  วิชาชัย ป.ตรี วงจรดิจิตอล

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ป.ตรี วงจรพัลส์และสวิตชิง

นายธนิต  ป้องค ากวย ป.ตรี การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

นางสาวเอมอร  สิมาทอง ป.ตรี การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายสุรพงษ์  สามแก้ว ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

นางสาวเสาวภา   ยุติ ป.โท พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล  นราชัย ป.ตรี ไมโครคอนโทรลเลอร์

นายพิทักษ์   ธิบูรณ์บุญ ป.ตรี การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์

นายธนวัฒน์  พร้อมสุข ป.ตรี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

นางสาวคุณากร ป้ันปรีชา ป.ตรี โปรแกรมเชิงวัตถุ 1

นางสาวภัทราภรณ์  เผือกนอก ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์

ว่าท่ี ร.ต.วิทยา  เจริญทัศน์ ป.ตรี ไมโครคอนโทรลเลอร์

นายศุภพงศ์  บุญประสม ป.ตรี การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

นายชนาธิป   ชุนรัมย์ ป.ตรี สายส่งและสายอากาศ

นายวศวิชิต  จันทร์เกษ

นายเจษฏาภรณ์  สุทธิกุล ป.ตรี ระบบโทรทัศน์

นายกร  วนะรมย์ ป.ตรี การออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น

ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี ป.ตรี การเขียนแบบก่อสร้าง 1

นายปรัชญานันท์  ญาณเพ่ิม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายกรกฏ  บุญศิริโชควัฒนา ป.ตรี

นางสาววิรัลรัตน์  ปางชาติ ป.ตรี การระดับเบ้ืองต้น

นางสาวภัทรวริน  บุญทา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายพีระพงศ์  สายสีนวล

นายภาสกร  จวนสาง ป.ตรี การระดับเบ้ืองต้น

นายกิติศักด์ิ   แนวบุตร ป.โท การประมาณราคางานโยธา

งานปูน

นายธนกฤต    สมคะเนย์ ป.โท การระดับเบ้ืองต้น

นายภาสกร   วงศ์จันทร์ ป.ตรี การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างงานโยธา

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์ ป.โท การเขียนแบบโยธาเบ้ืองต้น

ว่าท่ีร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ ป.ตรี การเขียนแบบงานก่อสร้าง

นายธนวัฒน์  ปล่ังกลาง ป.ตรี งานก่อสร้างอาคารไม้

นายศิริทรัพย์  สุราทิพย์ ป.ตรี

นายสมปอง    เพ่ิมพูล ป.ตรี งานฝึกฝีมือ

นางสาวปรีดาพร  สีลาพา ป.ตรี งานฝึกฝีมือ

นายพงษ์ธวัช  พวงศรี ป.ตรี งานฝึกฝีมือ

นายเดชพล  ยศพันธ์

นายธนาคาร  กอมมณี ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น

นางสาวจุไรรัตน์  อักโข ป.ตรี หลักการขาย

นางสาวสุภาวรรณ    อุ่นช่ืน ป.ตรี การบัญชีช้ันสูง 1

นางกัลยกร  อมรค าตัน ป.ตรี โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพ

งานฝึกฝีมือนายกายสิทธ์ิ  นามลาด ป.ตรี

ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

นายภัทรพงศ์  สารักษ์ ป.ตรี

นายปัญญวัฒน์  สุภาคาร ป.ตรี

นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์ ป.ตรี โปรแกรมเชิงวัตถุ 1

นางสาวรัชฏาเนตร  สุร าไพ ป.ตรี เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
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6.3.5. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 71 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นางจันจิรา  ดาผา

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

งานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานท่ัวไป

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

นักการภารโรง

พนักงานท าความสะอาด

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานท าความสะอาด

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

พนักงานท าความสะอาด

นางสาวณภัสนันท์  ก าลังหาญ ป.ตรี การเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวนุชจานี  กล้าลอด ป.ตรี การเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวรุ่งอรุณ  ไตรวงษ์ ป.ตรี คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ

นายธานินทร์  สันตะวงษ์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

นางสาวสายใจ  สง่าจิต ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

นางสาวอุษา  ค าหลอม ป.ตรี ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

นางสาวปาริฉัตร  หารค าอุ้ย ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

นางสาวนฤมล  ดวงชาทม

นางสาวชุติมา  ศรีเมืองซอง ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวไพจิตร  โสภาย่ิง

นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติ ป.ตรี หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม

นายสุรพงศ์  กันตะบุตร ป.ตรี English for aircraft maintennace technician I

นายสุดใจ  พรมดงมัน ปวส.

สอนวิชา

นายวิมล   แว่นแคว้น ม.6

นายนวมินทร์  ลาภสาร ป.6

นายอนันต์   ละบาป ม.6

นายชูศักด์ิ  อูปแก้ว ม.6

นายบุญมา  สัตย์ธรรม ป.7

นายปรีชา  ศรีสมุทร ป.4

นายสุนทร   นามวงศ์ ม.3

นายคาวิน    นนทการ ป.6

นายสมคิด  แผ่นทอง ป.6

นายอุทร   นะที ป.6

นางสาวเมตตา  กาญจนลักษณ์ ป.7

นางสาวกัญหา  เจริญนิตย์ ป.4

นางวิภา   จันทะวารีย์ ป.4

นางร าไพ    แว่นแคว้น ป.6

นางอุลัยวรรณ  บุญสมยา ม.6

นางหนูจร   แว่นแคว้น ม.3

นางอมรา  ศรีเมือง ม.3

ม.3

นางอรทัย   บุญยะราช ม.6

นางสาวรัตนา   คร้ังพิบูลย์ ป.6

นางปิยะนุช  ส่องแสง ป.ตรี

นางสริณญา    โคตรรส าราญ ปวส.

ล าดับ ช่ือ - สกุล

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

นายสัญชัย   สุขเกษม ป.ตรี พลศึกษาเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ

นางสาวดวงกมล   สุริยงค์

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.ตรี หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม

นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง

นางสาวหนูนิตย์  โมลาศรี
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ปวส.

ปวส.

ปวส.

ป.ตรี

ปวส.

นางสาววรินทร์ภรณ์   สวาทชาติ

นางสาวจีรนันท์    เบ้าเงิน

นางชรินทร์รัตน์    กุลสิริธนาชล

นางนฤมล          จินะปัญญา

นางสาวเจนจิรา  สบายใจ

นายศุภชัย  ทองสกุล ป.ตรี

นางสาวปริม  อุปถัมภ์

ป.ตรี

นางสาวจิรนันท์  พันธ์โชติ ป.ตรี

งานห้องสมุด

งานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรี

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวปวีณา   ยินดีงาม งานห้องสมุด

งาน อศจ.

ปวส.

นางสาวนุชจรินทร์  อมรสิน ป.ตรี งานห้องสมุด

นายอาทิตย์  จินดาศรี

นางสาวเย่ียมจิตต์  สายงาม

งานสวัสดิการฯนางสาวประภาเพ็ญ  ดิศแพทย์ ป.ตรี

นางจินตนา  ไฉยากุล ปวส. งานทวิภาคี

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวรุ่งทิพย์  สมสุวรรณ ปวส.

งานครูท่ีปรึกษา

งานแนะแนวฯ

นางสาวธนพร  บรรลือหาญ ป.ตรี

งานวัดผลฯ

งานวิชาการ

นางสาววราวรณ์  มูลมิน

ปวส.

นางฉวีวรรณ      สาริบุตร ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

 งานวิจัยฯ

งานปกครอง

 นางปนิตา   โพธ์ิทอง งานแนะแนวฯ

นางสุกัญญา   มุสิกฤกษ์ ป.ตรี งานกิจกรรม

นายประชาธิป    ส าเภา งานกิจกรรม

นางสาวสุวรีย์     โสวะภาสน์ ปวส. งานความร่วมมือ

นางสาวสมัยพร   ก าลังงาม

งานศูนย์ข้อมูลฯนายพันพิภพ  จันทิมาต

งานวางแผนฯ

ปวส.

งานการเงิน

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานทะเบียน

งานทะเบียน

งานพัสดุ

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ์

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุคลากร

นางสาวเยาวเรศ  ทรายแดง ปวส. งานแนะแนวฯ

นางสาวศิรินทรา  หนองกก ปวส. งานการค้าฯ

นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์ ปวส. งานประกันคุณภาพ

งานการเงิน

นางสาวนัตญา  ฤทธิศักด์ิ ปวส. งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวสมฤทัย  เจริญเชาว์ ปวส.

งานบริหารงานท่ัวไป

นางสาวกรวรรณ  สอนตะคุ ปวส. งานการบัญชี

นางสาวพิมพ์ชนก  สารวัน ปวส.

นางสาวสุทธีรา  มีชีย ปวส.

นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์จ าปา ปวส.

นางสาวสกลสุภา    สุนทร ปวส.

นางธัญชนก ชาติสง่า ปวส.

 นางยุภาพร ดวงแก้ว ป.ตรี

นายพงษ์ศักด์ิ   พร้อมสุข ปวส.

นางสาอภิกษณาน์ พรมกลัดพะเนาว์ ป.ตรี

นางนภา   เสมอภาค ปวส.

นางวิมลพันธ์  พร้อมสุข

นางสาวสุนันทนา  ปิดทอง ปวส.

ปวส.

นางสาวพิชชาพร  ป้อมไชยา ปวส.

งานห้องสมุด

นางจันทร์เพ็ญ    จ าปาอ่อน ป.ตรี

นางสาวแสงพล   ชลกาญจน์ ปวส. งานวัดผลฯ

ศูนย์ก าลังคน NEEC

นางสาวพิชญธิดา  รบกล้า ปวส. งานทวิภาคี

ป.ตรี
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70
71 นายบัญชา  หาแก้ว ปวส. งานประชาสัมพันธ์

นางสาวชมพูนุท  วงศ์เพ็ญ ปวส. งานประชาสัมพันธ์
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

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

รวมท้ังส้ิน 1,023 846 801 2,670 1,407 1,417 2,824 65 31 96 5,590

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์

   สาขางานยานยนต์ 315          252          217          784 784

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

   สาขางานเคร่ืองมือกล 175          126          127          428 428

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

   สาขางานผลิตภัณฑ์ 27           30           8             65 65

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 182          170          168          520 520

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 67           71           97           235 235

 - สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม

   สาขางานโทรคมนาคม 15           9             7             31 31

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 93           60           78           231 231

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2562  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2562  (ปีปัจจุบัน)

5,590

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

Jin
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 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

   สาขางานก่อสร้าง 46           39           25           110 110

 - สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 22 30 16 68 68

 - สาขาวิชาช่างโยธา

   สาขางานโยธา 81 59 58 198 198

 - สาขาวิชาเคร่ือกล

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคยานยนต์   (ม.6) 213          190          403 403

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 120          158          278 278

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   สาขางานเคร่ืองมือกล (สายตรง)

   สาขางานเคร่ืองมือกล (ม.6) 189          162          351 351

   สาขางานเคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) 75           62           137 137

   สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

   สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (ม.6) 15           33           48 48

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง (สายตรง)

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.6) 203          193          396 396

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 84           104          188 188

   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (สายตรง) -          -          

   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ม.6) -          -          

   สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (สายตรง) -          -          

Jin
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 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายตรง)

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 46           41           87 87

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 20           42           15 15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (สายตรง)

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (ม.6) 12           10           22 22

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (ทวิภาคี) 15           15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (สายตรง)

   สาขางานระบบงานเครือข่ายฯ  (ม.6) 15           35           50 50

   สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  (ม.6) 32           16           48 48

   สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  (ม.6) 42           18           60 60

 - สาขาวิชาการก่อสร้าง

   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ม.6) 25 15 40 40

   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ทวิภาคี) 13 13 26

 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6) 13 15 28 28

 - สาขาวิชาโยธา

   สาขางานโยธา  (สายตรง)

   สาขางานโยธา  (ม.6) 100 84 184 184

   สาขางานโยธา  (ทวิภาคี) 29 51 80

 -สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 31 30 61 61

Jin
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- สาขางานเทคโนโลยียานยนต์   

   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 20 31 51 51

2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 14 29 29

   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี 115 116 231 231

 - สาขางานการบัญชี (ม.6)

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2562) รวมท้ังส้ิน คน

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

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ................

Jin
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

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

รวมท้ังส้ิน 1,080 1,080 1,972 1,972 40 40 3,092

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์

   สาขางานยานยนต์ 280          280 280

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

   สาขางานเคร่ืองมือกล 120          120 120

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

   สาขางานผลิตภัณฑ์ 80           80 80

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 120          120 120

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 120          120 120

 - สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม

   สาขางานโทรคมนาคม 40           40 40

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 80           80 80

 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

   สาขางานก่อสร้าง 80           80 80

ปีการศึกษา 2563  (ปีต่อไป) 

ภาคเรียนท่ี 1/2563  (ปีต่อไป)

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

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

Jin
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 - สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 80 80 80

 - สาขาวิชาช่างโยธา

   สาขางานโยธา 80 80 80

 - สาขาวิชาเคร่ือกล

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคยานยนต์   (ม.6) 200          200 200

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 160          160 160

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   สาขางานเคร่ืองมือกล (สายตรง)

   สาขางานเคร่ืองมือกล (ม.6) 120          120 120

   สาขางานเคร่ืองกล (ทวิภาคี) 120          120 120

   สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 40           40 40

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

   สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (ม.6) 40           40 40

   สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (ทวิภาคี) 40           40 40

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 100          100 100

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม.6) 120          120 120

   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (สายตรง)

   สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ม.6)

   สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (สายตรง)
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 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายตรง)

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 80           80 80

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 100          100 100

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (สายตรง)

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (ม.6) 40           40 40

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (ทวิภาคี) 40           40 40

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ทวิภาคี) 20           20 20

   สาขางานระบบงานเครือข่ายฯ  (ม.6) 40           40 40

   สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  (ม.6) 40           40 40

   สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  (ม.6) 40 40 40

 - สาขาวิชาการก่อสร้าง

   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ทวิภาคี) 40 40 40

   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง (ม.6) 40 40 40

 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ทวิภาคี) 40 40 40

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6) 40 40 40

 - สาขาวิชาโยธา

   สาขางานโยธา  (สายตรง) 80 80 80

   สาขางานโยธา  (ม.6) 120 120 120

   สาขางานโยธา  (ทวิภาคี) 80 80 80

. ช่างอากาศยาน 

 - สาขาช่างอากาศยาน (ม.6) 32 32 32
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2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 40 40 40

3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี

   สาขางานการบัญชี (ม.6) 120 120 120

 ระดับปริญญาตรี

- สาขางานเทคโนโลยียานยนต์   

   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 20  20 20

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า 20 20 20

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

  สาขางานเทคโนโลยีแม่พิมพ์

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

  สาขางานเทคโนโลยีก่อสร้าง

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน คน

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

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ................
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หน่วย : บาท หน่วย : บาท

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

ค่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน

ค่าหนังสือ

เรียน

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

      (475)     

  เรียนฟรี 15

 ปี

การจัดการ

ศึกษาต้ังแต่

ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรียน

การสอน)

อุดหนุนท่ัวไป  รวม

     4,024,735       16,277,039     19,451,650         299,670       1,692,160      41,745,254     2,385,000     5,329,800     1,225,854    3,949,050   25,087,000     19,208,405       58,394,803       100,140,056

 - งบบุคลากร -           548,808          -            -            1,692,160   2,240,968    -            7,989,792   2,500,000      10,489,792      12,730,760        

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  -               1,630,860    1,630,860    -             1,630,860      

- เงินสมทบประกันสังคม -             -               61,300         61,300        -             61,300          

ค่าจ้างครูพิเศษ (151 คน)  -             3,507,470    2,500,000       6,007,470    6,007,470      

- เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) -             620,940       620,940       620,940        

ค่าลูกจ้างช่ัวคราวธุรการ  49  คน -             3,861,382    3,861,382    3,861,382      

 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) 548,808        548,808      -             548,808        

 -  งบด าเนินงาน 4,024,735  15,728,231      -            -            -             19,752,966  766,550     17,097,208  1,966,560      19,830,318  39,583,284    

      - ค่าตอบแทน 99,910       6,226,480     -            -            -             6,326,390    -            5,456,200   1,966,560      7,422,760    13,749,150    

 - เงินค่าสอนพิเศษ 99,910        6,226,480      6,326,390    5,456,200    1,966,560       7,422,760     13,749,150     

      - ค่าใช้สอย -           3,000,000     -            -            -             3,000,000    666,550     1,661,771   2,328,321    5,328,321      

 - ค่าสูบส่ิงปฏิกูล  -              -                

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,000,000      3,000,000    666,550      1,461,771    2,128,321     5,128,321       

 - ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ -               -             200,000       200,000        200,000          

 -               -             -              -              -                

 - ค่าวัสดุ 3,924,825  4,781,751     -            -            -             8,706,576    100,000     7,579,237   7,679,237    16,385,813    

 - วัสดุส านักงาน 3,264,325   12,000          3,276,325    100,000      100,000        3,376,325       

 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 374,000        374,000      -              374,000          

 - วัสดุการศึกษา 660,500      4,395,751      5,056,251    7,579,237    7,579,237     12,635,488     

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -           1,720,000     -            -            -             1,720,000    -          -           -          -            2,400,000   -               2,400,000    4,120,000      

 - ค่าโทรศัพท์ -              -              -                

 - ค่าน้ าประปา  -              200,000       -                200,000        200,000          

 - ค่าไฟฟ้า  1,720,000      1,720,000      2,200,000    -                2,200,000     3,920,000       

 - ค่าไปรษณีย์

ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต

 - งบลงทุน -              19,451,650    19,451,650  -             19,451,650    

   ส่ิงก่อสร้าง -             -               

อาคารอเนกประสงค์ (2 ช้ัน) 5,097,900    5,097,900     -             5,097,900      

-               

   ครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562) -               

ห้องเรียนและปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ 2,969,250    2,969,250     2,969,250      

ชุดทดสอบเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 1,994,500    1,994,500    1,994,500      

ชุดฝึกเคร่ืองยนต์ลูกสูบอากาศยาน 1,990,000    1,990,000    1,990,000      

ชุดเคร่ืองมือช่างอากาศยาน 1,900,000    1,900,000    1,900,000      

ชุดสถานีทดสอบสรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี 5,500,000    5,500,000    5,500,000      

-             -               

    ปรับปรุง -               

 - -               

 - งบเงินอุดหนุน -              299,670      -             299,670      2,385,000    6,695,847    1,069,500    -              -               14,741,845    24,892,193  25,191,863    

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) -             2,030,000       2,030,000    2,030,000      

- โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 299,670       299,670      299,670        

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -             75,000           75,000        75,000          

- โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน -             24,831           24,831        24,831          

โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 30,000        30,000          

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000           10,000        10,000          

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000           10,000        10,000          

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 46,800 46,800        46,800          

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 74,933 74,933        74,933          

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 61,760 61,760        61,760          

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 62,600 62,600        62,600          

โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 783,924 783,924       783,924        

การพัฒนาต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ 999,974 999,974       999,974        

ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 335,200 335,200       335,200        

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 22,600 22,600        22,600          

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) 3,001,126 3,001,126    3,001,126      

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 379,200       379,200        

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 999,917 999,917       999,917        

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา (NEEC) 399,974 399,974       399,974        

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200 235,200       235,200        

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 999,430 999,430       999,430        

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000 300,000       300,000        

โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 85,000 85,000        85,000          
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต

เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 10,000 10,000        10,000          

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 603,610 603,610       603,610        

เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 59,000 59,000        59,000          

รายการงบประจ า (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน (E to E) 3,078,566 3,078,566    3,078,566      

โครงการอาชีวะต้านสารเสพติด 23,200 23,200        23,200          

- ค่าหนังสือเรียน 6,695,847      6,695,847    6,695,847      

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,069,500     1,069,500    1,069,500      

- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,385,000     2,385,000    2,385,000      

 - โครงการ -           -              -            -            -             -             3,182,500   -             -               3,182,500    3,182,500      

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 1,630,994   1,630,994     1,630,994       

2.  งานพัฒนาบุคลากร 594,800      594,800        594,800          

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 956,706      956,706        956,706          
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1. ประมาณการรายรับ 201,864,562 บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) 60,685,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 28,000,000    บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 29,285,000    บาท

- รายรับอ่ืน ๆ 3,400,000      บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 141,179,562 บาท

งบบุคลากร 1,622,792 บาท

งบด าเนินงาน 18,285,900 บาท

งบลงทุน 79,637,900    บาท

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 21,775,000 บาท

ค่าหนังสือเรียน 5,340,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,228,200 บาท

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,403,000 บาท

เงินสมทบประกันสังคม 70,650 บาท

สาธารณูปโภค 1,600,000 บาท

เงินอุดหนุน  (475) 3,236,500 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) (ศูนย์ถาวร) 200,000 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ 500,000 บาท

โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 250,000 บาท

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน 25,000 บาท

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 46,800 บาท

โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000          บาท

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000          บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 61,760          บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 62,600          บาท

โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 28,860          บาท

คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

คชจ.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) 1,572,000 บาท

คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200 บาท

ส่วนท่ี 3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000 บาท

เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 604,200 บาท

คชจ. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา NEEC 300,000        บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 201,864,569 บาท

งบบุคลากร 30,882,099   บาท

 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,622,792      บาท

 - เงินสมทบประกันสังคม 1,547,707      บาท

 -  ค่าจ้างครู, ค่าครองชีพ 17,105,400     บาท

 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี, ค่าครองชีพ 7,151,100      บาท

 -  ค่าจ้างนักการ, แม่บ้าน, ค่าครองชีพ 2,255,100      บาท

 '- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 1,200,000      บาท

งบด าเนินงาน 51,752,499   บาท

 -  ค่าสอน 27,358,240     บาท

 -  ค่าธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา) 900,000         บาท

 -  ค่าเช่าบ้าน -               บาท

 -  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4,600,000      บาท

 -  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000      บาท

 -  ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000         บาท

 -  ค่าสูบส่ิงปฏิกูล 50,000          บาท

 -  สาธารณูปโภค 7,599,389      บาท

 -  ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต 150,000         บาท

 -  ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ. เต็มข้ัน -               บาท

 - ซ่อมครุภัณฑ์ 200,000         บาท

 - ซ่อมส่ิงปลูกสร้าง 50,000          บาท

 - จ้างเหมาบริการ 100,000         บาท

 -  วัสดุส านักงาน 3,470,000      บาท

 -  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 417,370         บาท

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000          บาท

 -  ค่าวัสดุการศึกษา 5,207,500      บาท

 - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000          บาท

 - วัสดุหนังสือ  วารสานและต ารา 100,000         บาท

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000          บาท

 - วัสดุก่อสร้าง 20,000          บาท

 -  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000         บาท
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งบลงทุน 92,833,810   บาท

  ส่ิงปลูกสร้าง 64,437,900   บาท

อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง 35,837,900     บาท

อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน 1 หลัง 28,600,000     บาท

  ครุภัณฑ์ 15,200,000   บาท

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด 1,500,000      บาท

ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ 1 ชุด 5,500,000      บาท

ชุดฝึกไฮครอลิกส์ล้อลงจอดอากาศยาน 1 ชุด 2,500,000      บาท

ชุดฝึกเคร่ืองมือส่ือสารและน าร่องพ้ืนฐานอากาศยาน 1 ชุด 3,500,000      บาท

ชุดปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองวัดประกอบการบิน 1 ชุด 2,200,000      บาท

  ปรับปรุง -              

งบลงทุน เงินรายได้ 13,195,910   

  ส่ิงปลูกสร้าง 3,000,000     บาท

จัดท าห้องน้ า 3,000,000      บาท

  ครุภัณฑ์ 4,642,490     บาท

1. พัดลมเพดาน ขนาด 48 น้ิว 18 ตัว ตัวละ 1,000 บาท 18,000          บาท

2. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 น้ิว แบบต้ังพ้ืน 6 ตัว ตัวละ 2,750 16,500          บาท

3. โทรทัศน์ LED ขนาด 50 น้ิว 1 เคร่ือง  (ให้ 2 เคร่ือง) 35,600          บาท

4. ออสซิลโลสโคป 16 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 320,000         บาท

5. เคร่ืองปร้ินเตอร์ ขนาดกระดาษ A3 1 เคร่ืองๆ ละ 35,000 บาท 35,000          บาท

6. โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 100 น้ิวแบบมอเตอร์ปรับ 2 เคร่ืองละๆ 29,500 บาท 59,000          บาท

7. เคร่ืองฉายทึบแสง 2 เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท 36,000          บาท

8. เคร่ืองต่อเช่ือมเส้นใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Fusion Splicer) 1 เคร่ือง 65,000          บาท

9. เคร่ืองวัดและทดสอบคุณภาพเส้นใยแก้วน าแสง 1 เคร่ือง 90,000          บาท

10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ iMac 5 เคร่ืองๆ ละ 45,900 บาท 229,500         บาท

11. ออสซิลโลสโคป ขนาด 50 MHz 6 เคร่ืองๆ ละ 14,500 บาท 87,000          บาท

12. แคล้มป์ออนมิเตอร์ 400 AAC Phase Rotation tester 2 เคร่ืองๆ ละ 6,100 บาท 12,200          บาท

13. คอมพิวเตอร์ All in one 21 เคร่ืองๆ ละ 13,500 บาท 283,500         บาท

14. โทรทัศน์ แอล อี ดี 2 เคร่ืองๆ ละ 23,200 บาท 46,400          บาท

15. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 2 เคร่ืองๆ ละ 7,100 บาท 14,200          บาท

16. เคร่ืองเช่ือมทิก อินเวอร์เตอร์ กระแสเชือมแบบ AC/DC 1 เคร่ือง 53,000          บาท

17. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า (MMA) อินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 A 10 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท 200,000         บาท

18. เคร่ืองเช่ือมมิก อินเวอร์เตอร์ แบบชุดป้อนลวดอยู่ในตัวเคร่ือง ขนาด 250 A 1 เคร่ือง 40,000          บาท

19. เคร่ืองตัดเหล็กท่ออัตโนมัติ 1 เคร่ือง 84,000          บาท

20. เคร่ืองตัดแผ่นเหล็กด้วยแก๊สอัตโนมัติ 1 เคร่ือง 27,500          บาท

21. คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 1 เคร่ือง 30,000          บาท

22. เคร่ืองส ารองไฟ 1100va/550 Watt 1 เคร่ือง 5,000            บาท

23. ตู้ Rak ขนาด 6U 1 ตู้ 4,000            บาท
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24. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง แบบ PoE 1 เคร่ือง 25,000          บาท

25. กระเป๋ายา 8 กล่องๆ ละ 800 บาท 6,400            บาท

26. หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผลฆ่าเช้ือโรค 1 เคร่ือง 5,000            บาท

27. เคร่ืองวัดความดัน 2 เคร่ืองๆ ละ 1,800 บาท 3,600            บาท

28. เคร่ืองช่ังน้ าหนัก วัดไขมัน 1 เคร่ือง 1,600            บาท

29. ท่ีวัดส่วนสูง 1 เคร่ือง 1,300            บาท

30. ถังต้มน้ าร้อน 20 ลิตร 1 เคร่ือง 2,700            บาท

31. เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 19,000          บาท

32. เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 60V 100A 1 เคร่ือง 6,500            บาท

33. เคร่ืองตัดพลาสม่า Cut-40 1 เคร่ือง 18,190          บาท

34. เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14 น้ิว 1 เคร่ือง 6,500            บาท

35. เคร่ืองขัดพ้ืน 18 น้ิว 1 เคร่ือง 26,500          บาท

36. พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 250,000         บาท

37. รถยนต์ 4 ประตู 1 คัน 1,500,000      บาท

38. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 1 เคร่ือง 50,000          บาท

39. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล 10 KA 1 เคร่ือง 300,000         บาท

40. เคร่ืองรับโทรทัศน์ ขนาด 55 น้ิว พร้อมขาต้ังล้อลาก 1 ชุด 19,900          บาท

41. เก้าอ้ีห้องอินเทอร์เน็ต 72 ตัวๆ ละ 1,500 บาท 108,000         บาท

42. ช้ันวางหนังสือพิมพ์ 1 ชุด 15,000          บาท

43. เก้าอ้ีอ่านหนังสือพิมพ์ 8 ตัวๆ ละ 1,200 บาท 9,600            บาท

44.  เคร่ืองปร้ินเตอร์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก 1 เคร่ือง 5,300            บาท

45.  คอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป  1 เคร่ือง 21,000          บาท

46. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะเพ่ืองานเขียนแบบ 10 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท 250,000         บาท

47.  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เคร่ือง 200,000         บาท

  ปรับปรุง 5,553,420     บาท

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 376,243         บาท

2. โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 460,000         บาท

3.  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 134,000         บาท

4. โครงการจัดท าผนังห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 205,000         บาท

5.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 240,000         บาท

6. โครงการปรับปรุงห้องเรียน ช้ัน 4 อาคาร 4 จ านวน 5 ห้อง 350,000         บาท

 7. โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 จ านวน 3 ห้อง 150,000         บาท

 8. โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้อ านวยการ 1,388,177      บาท

9.  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์ไร้สาย 500,000         บาท

10. โครงการปรับปรุงห้องน้ า  อาคาร 4 50,000          บาท

11.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคาร 5 50,000          บาท

12.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า อาคารอ้านวยการ 500,000         บาท

13.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคารโดมน้อย 500,000         บาท

14.  โครงการปรับปรุงห้องโสต 500,000         บาท

15.  โครงการปรับปรุงแสงสว่างรอบสถานศึกษา 150,000         บาท
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งบเงินอุดหนุน 14,950,820   บาท

ค่าหนังสือเรียน 5,340,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,228,200 บาท

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,403,000 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) (ศูนย์ถาวร) 200,000 บาท

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ 500,000 บาท

โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 250,000 บาท

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน 25,000 บาท

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 46,800 บาท

โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000          บาท

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000          บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 61,760          บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 62,600          บาท

โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 28,860          บาท

คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

คชจ.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) 1,572,000 บาท

คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000 บาท

เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 604,200 บาท

คชจ. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา NEEC 300,000         บาท

งบรายจ่ายอ่ืน  (งบปรับปรุง)

งบโครงการ 7,445,341     บาท

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย 8,000            บาท

1.2  โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันศริสต์มาส 10,000          บาท

1.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา 10,000          บาท

1.4  โครงการพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ English Day Camp 20,000          บาท

1.5  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 30,000          บาท

1.6  โครงการอบรมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ 5,800            บาท

1.7  โครงการวันสุนทรภู่ 20,000          บาท
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1.8 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และ ภูมิปัญา รักษ์ภาษาอีสาน 20,000          บาท

1.9  โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 10,000          บาท

1.10  โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.และปวส. (ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ) 50,000          บาท

1.11 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. 40,000          บาท

1.12 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20,000          บาท

1.13 โครงการสมุดบันทึก/สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 100,000         บาท

1.14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 10,000          บาท

1.15 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30,000          บาท

1.16 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 200,000         บาท

1.17 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  -

1.18 โครงการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

       ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 6,500            บาท

1.19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 10,000          บาท

1.20 โครงการติวเตอร์ Pre-V-NET 110,000         บาท

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10,000          บาท

1.22 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 5,530            บาท

1.23 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านคุณภาพ จริยธรรม 

       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 4,000            บาท

1.24 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพภายในและนอกสถานศึกษา 40,000          บาท

1.25 โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House) 60,000          บาท

1.26 โครงการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 25,000          บาท

1.27 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 29,400          บาท

1.28 โครงการทัศนศึกษาดูงานปีการศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. 298,764         บาท

1.29 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อ

        และการประกอบอาชีพ 15,000          บาท

1.30 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) 3,000            บาท

1.31 โครงการ"การจัดการข้อมูลนักเรียน นักศึกษา(ส าหรับครูท่ีปรึกษา) 20,000          บาท

1.32 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

       ตามแนวพระราชด าริ สมเดฟ้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 40,000          บาท

1.33 โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ 560,000         บาท

1.34  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 15,000          บาท

1.35 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา

1.36 โครงการสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ 200,000         บาท

1.37 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาท่ีเปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการ 10,000          บาท

1.38 โครงการ นิเทศการเรียนการสอน 10,000          บาท

1.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 10,000          บาท

1.40 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 10,540          บาท

1.41 โครงการอบรมปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) 30,000          บาท

1.42 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบงานการบัญชี 45,000          บาท
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2.  งานพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) 60,000          บาท

2.2  โครงการ STEM Education สายสัมพันธ์ ฉันท์พ่ีน้อง ชาวเทคนิคอุบลฯ 400,000         บาท

2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 91,700          บาท

2.4 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชน

       การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 93,100          บาท

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างบทเรียนออนไลน์ 30,000          บาท

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดท าส่ือการเรียนการสอน 30,000          บาท

2.7 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

     โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research -  Based - Learning) 190,000         บาท

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน  

3.1  โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร CNC 200,000         บาท

3.2  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 198,000         บาท

3.3  โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว 26,500          บาท

3.4  โครงการการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้ าขอพรผู้อาวุโส) 10,500          บาท

3.5  โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 80,000          บาท

3.6  โครงการงานวันครู , กีฬาวันครู 135,000         บาท

3.7  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 411,940         บาท

3.8  โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา 294,000         บาท

3.9 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา  -

3.10 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อ

       และการประกอบอาชีพ 40,000          บาท

3.11 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 50,000          บาท

3.12 โครงการเย่ียมบ้าน หอพัก และบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา 50,000          บาท

3.13 โครงการอบรม "บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา" 50,000          บาท

3.14 โครงการ"รณรงค์ต่อต้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS 2,629            บาท

3.15 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 3,500            บาท

3.16 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลก 5,000            บาท

3.17 โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 30,000          บาท

3.18 โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 คร้ัง 4,000            บาท

3.19 โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี ปีละ 2 คร้ัง 2,000            บาท

3.20 โครงการล้างเคร่ืองกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา 20,000          บาท

3.21 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย ปีละ 2 คร้ัง 12,000          บาท

3.22 โครงการจัดท าโต๊ะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะท่ีใช้แล้ว 18,500          บาท

3.23 โครงการจัดท าป้ายรณรงค์เก่ียวกับสุขอนามัยในโรงอาหาร 7,328            บาท

3.24 โครงการจัดท าป้ายเผยแพร่ความรู้  เก่ียวกับสุขภาพ  ส่ิงเสพติดและโรคภัยต่างๆ 5,000            บาท

3.25 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 (ปวช.1) 240,000         บาท

3.26 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 (ปวส.1) 300,000         บาท

3.27 โครงการพิธีไหว้ครู 100,000         บาท

3.28 โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตยร่วมใจเลือกต้ังนายกองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 3,000            บาท



443.29 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

       มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 20,000          บาท

3.30 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   

       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20,000          บาท

3.31  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 20,000          บาท

3.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคมและตัดเส้ือเบลเชอร์คณะกรรมการด าเนินงาน

       องค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) 30,000          บาท

3.33 โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย

       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 20,000          บาท

3.34 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 200,000         บาท

3.35 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และการประกวดกิจกรรมองค์การ ระดับสถานศึกษา 10,000          บาท

3.36 โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 10,000          บาท

3.37 โครงการประชุมวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200,000         บาท

3.38 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 20,000          บาท

3.39 โครงการ 5 ธันวาคม วันชาติไทย 15,000          บาท

3.40 โครงการประกวดร้องเพลง 20,000          บาท

3.41 โครงการประกวดโฟล์คซอง 20,000          บาท

3.42 โครงการกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 50,000          บาท

3.43 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ 4,500            บาท

3.44 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 100,000         บาท

3.45 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000         บาท

3.46 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 200,000         บาท

3.47 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 54,000          บาท

3.48 โครงการศูนย์ NEEC 100,000         บาท

3.49  โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" 2,500            บาท

3.50  โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" 8,100            บาท

3.51  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (งบคลินิกคุณธรรม) 22,200          บาท

3.52  โครงการอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   (งบคลินิกคุณธรรม) 14,610          บาท

3.53 โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทย 20,600          บาท

3.54  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ วิสามัญระดับภาค 18,600          บาท

3.55  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ 6,000            บาท

3.56  โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ 10,000          บาท

3.57  โครงการฝึกทบทวนพ่ีเลี ยงลูกเสือวิสามัญ 35,000          บาท

3.58  โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี 35,000          บาท

3.59  โครงการตัดชุดผู้ก้ากับลูกเสือตามวาระ 30,000          บาท

3.60  โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) 10,000          บาท

3.61  โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 5,000            บาท

3.62  โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" 7,000            บาท

3.63  โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย 8,000            บาท

3.64  โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 2 และชั นปีท่ี 3 15,000          บาท
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3.65  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 5,000            บาท

3.66  โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส (150 เคร่ือง) 54,500          บาท

3.67  โครงการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 30,000          บาท

3.68  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 100,000         บาท

3.70  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 5,000            บาท

3.71 โครงการสถานศึกษาร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด 12,000          บาท

3.72 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก 15,000          บาท

3.73 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 25,000          บาท

3.74 โครงการอบรมการติดต้ังกล้อง CCTV 38,500          บาท

3.75 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี 54,000          บาท

4,000,000     

ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเร่งด่วน 3,000,000      บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์ 1,000,000      บาท



หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน ส่ิงประดิษฐ์/ งบบุคลากร /  รวม ค่าเคร่ืองแบบ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ       (475)       การจัดการศึกษา อุดหนุนท่ัวไป  รวมท้ังส้ิน  บกศ.
        2,704,400        17,181,500        79,637,900            250,000         1,693,442        101,467,242           2,403,000           5,340,000           1,228,200        3,236,500      21,775,000        5,729,620          39,712,320      60,685,000        201,864,562

        2,704,400        17,181,500        79,637,900            250,000         1,693,442        101,467,242           2,403,000           5,340,000           1,228,200        3,236,500      21,775,000        5,429,620          39,412,320      66,854,990        207,734,552

 - งบบุคลากร -              188,730           -              -              1,693,442     1,882,172       -               11,180,124     -               11,180,124         23,254,886     36,317,182     

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  -               1,622,792      1,622,792       -               1,622,792       

- เงินสมทบประกันสังคม -               -               70,650          70,650           -               1,477,057        1,547,707       

ค่าจ้างครูพิเศษ (151 คน)  -               5,559,813        5,559,813       14,634,636       20,194,449     

- เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) -               760,006           760,006         760,007           1,520,013       

ค่าลูกจ้างช่ัวคราวธุรการ  49  คน -               3,585,884        3,585,884       3,585,884        7,171,768       

 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) 188,730         188,730         -               188,731          377,461         

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แม่บ้าน) 23 คน -               1,274,421        1,274,421       1,274,421        2,548,842       

- เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  (ตามอายุงาน) -               -               134,150           134,150         

ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน -               -               1,200,000        1,200,000       

 -  งบด าเนินงาน 2,704,400     15,100,870       -              -              -              17,805,270     795,937         10,594,876     -               11,390,813     23,287,116     52,483,199     

      - ค่าตอบแทน -              6,017,280     -              -              -              6,017,280       -               10,061,035     10,061,035     12,179,924     28,258,239     

 - ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -               -               -               

 - เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -               -               900,000           900,000         

 - เงินค่าสอนพิเศษ 6,017,280      6,017,280       10,061,035      10,061,035      11,279,924       27,358,239     

 - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -               -               

 - ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน  -               -               -               

      - ค่าใช้สอย -              3,200,000     -              -              -              3,200,000       735,937         533,841         1,269,778       1,870,222       6,340,000       

 - ค่าสูบส่ิงปฏิกูล  -                 50,000            50,000           

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,000,000      3,000,000       735,937           533,841           1,269,778        330,222           4,600,000       

 - ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000         200,000         -                 200,000         

 - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -               -                 -                 200,000           200,000         

 - ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -               -                 -                 50,000            50,000           

 - ค่าจ้างเหมาบริการ -               -                 -                 100,000          100,000         

 - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000        1,140,000       

 -               -               -                 -                 -               

 - ค่าวัสดุ 2,704,400     3,103,100     -              -              -              5,807,500       60,000           -               60,000           3,537,280       9,404,780       

 - วัสดุส านักงาน -               -               60,000            60,000            3,410,000        3,470,000       

 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400,000         400,000         -                 17,280            417,280         

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                 10,000            10,000           

 - วัสดุการศึกษา 2,704,400      2,503,100      5,207,500       -                 5,207,500       

 - วัสดุงานบ้านงานครัว -               -                 10,000            10,000           

 - วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 100,000         100,000         -                 100,000         

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ -               -               -                 70,000            70,000           

 - วัสดุก่อสร้าง -               -               -                 20,000            20,000           

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000         100,000         -                 100,000         

ส่วนท่ี 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

เป็นเงินรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ



 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -              2,780,490     -              -              -              2,780,490       -               -               -               -               -               -               -               5,699,690       8,480,180       

 - ค่าโทรศัพท์ -                 -                 28,900            28,900            

 - ค่าน้ าประปา 300,000         300,000          -                 -                 300,000          600,000           

 - ค่าไฟฟ้า  2,480,490      2,480,490         -                 -                 5,120,790        7,601,280        

 - ค่าไปรษณีย์ 100,000          100,000          

 - ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต 150,000          150,000          

 - งบลงทุน -              79,637,900       79,637,900     0 -               -               79,637,900     

   ส่ิงก่อสร้าง -               -               

อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง 35,837,900    35,837,900      -               35,837,900     
อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน 1 หลัง 28,600,000     28,600,000     28,600,000     

   ครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2563) -               -               
ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด 1,500,000      1,500,000        1,500,000       
ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ 1 ชุด 5,500,000      5,500,000       5,500,000       
ชุดฝึกไฮครอลิกส์ล้อลงจอดอากาศยาน 1 ชุด 2,500,000      2,500,000       2,500,000       
ชุดฝึกเคร่ืองมือส่ือสารและน าร่องพ้ืนฐานอากาศยาน 1 ชุด 3,500,000      3,500,000       3,500,000       
ชุดปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองวัดประกอบการบิน 1 ชุด 2,200,000      2,200,000       2,200,000       

    ปรับปรุง -               
 - งบลงทุน  เงินรายได้ -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 4,646,690       4,646,690       

1. พัดลมเพดาน ขนาด 48 น้ิว 18 ตัว ตัวละ 1,000 บาท 18,000            18,000           
2. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 น้ิว แบบต้ังพ้ืน 6 ตัว ตัวละ 2,750 16,500            16,500           
3. โทรทัศน์ LED ขนาด 50 น้ิว 1 เคร่ือง  (ให้ 2 เคร่ือง) 39,800            39,800           
4. ออสซิลโลสโคป 16 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 320,000           320,000         
5. เคร่ืองปร้ินเตอร์ ขนาดกระดาษ A3 1 เคร่ืองๆ ละ 35,000 บาท 35,000            35,000           
6. โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 100 น้ิวแบบมอเตอร์ปรับ 2 เคร่ืองละๆ 29,500 บาท 59,000            59,000           
7. เคร่ืองฉายทึบแสง 2 เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท 36,000            36,000           
8. เคร่ืองต่อเช่ือมเส้นใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Fusion Splicer) 1 เคร่ือง 65,000            65,000           
9. เคร่ืองวัดและทดสอบคุณภาพเส้นใยแก้วน าแสง 1 เคร่ือง 90,000            90,000           
10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ iMac 5 เคร่ืองๆ ละ 45,900 บาท 229,500           229,500         
11. ออสซิลโลสโคป ขนาด 50 MHz 6 เคร่ืองๆ ละ 14,500 บาท 87,000            87,000           
12. แคล้มป์ออนมิเตอร์ 400 AAC Phase Rotation tester 2 เคร่ืองๆ ละ 6,100 บาท 12,200            12,200           
13. คอมพิวเตอร์ All in one 21 เคร่ืองๆ ละ 13,500 บาท 283,500           283,500         
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี 2 เคร่ืองๆ ละ 23,200 บาท 46,400            46,400           
15. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A3 2 เคร่ืองๆ ละ 7,100 บาท 14,200            14,200           
16. เคร่ืองเช่ือมทิก อินเวอร์เตอร์ กระแสเชือมแบบ AC/DC 1 เคร่ือง 53,000            53,000           
17. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า (MMA) อินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 A 10 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท 200,000           200,000         
18. เคร่ืองเช่ือมมิก อินเวอร์เตอร์ แบบชุดป้อนลวดอยู่ในตัวเคร่ือง ขนาด 250 A 1 เคร่ือง 40,000            40,000           
19. เคร่ืองตัดเหล็กท่ออัตโนมัติ 1 เคร่ือง 84,000            84,000           
20. เคร่ืองตัดแผ่นเหล็กด้วยแก๊สอัตโนมัติ 1 เคร่ือง 27,500            27,500           
21. คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 1 เคร่ือง 30,000            30,000           
22. เคร่ืองส ารองไฟ 1100va/550 Watt 1 เคร่ือง 5,000              5,000            
23. ตู้ Rak ขนาด 6U 1 ตู้ 4,000              4,000            
24. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง แบบ PoE 1 เคร่ือง 25,000            25,000           
25. กระเป๋ายา 8 กล่องๆ ละ 800 บาท 6,400              6,400            
26. หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผลฆ่าเช้ือโรค 1 เคร่ือง 5,000              5,000            
27. เคร่ืองวัดความดัน 2 เคร่ืองๆ ละ 1,800 บาท 3,600              3,600            
28. เคร่ืองช่ังน้ าหนัก วัดไขมัน 1 เคร่ือง 1,600              1,600            
29. ท่ีวัดส่วนสูง 1 เคร่ือง 1,300              1,300            



30. ถังต้มน้ าร้อน 20 ลิตร 1 เคร่ือง 2,700              2,700            

31. เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 19,000            19,000           
32. เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 60V 100A 1 เคร่ือง 6,500              6,500            
33. เคร่ืองตัดพลาสม่า Cut-40 1 เคร่ือง 18,190            18,190           
34. เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14 น้ิว 1 เคร่ือง 6,500              6,500            
35. เคร่ืองขัดพ้ืน 18 น้ิว 1 เคร่ือง 26,500            26,500           
36. พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 250,000           250,000         
37. รถยนต์ 4 ประตู 1 คัน 1,500,000        1,500,000       
38. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 1 เคร่ือง 50,000            50,000           
39. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล 10 KA 1 เคร่ือง 300,000          300,000         
40. เคร่ืองรับโทรทัศน์ ขนาด 55 น้ิว พร้อมขาต้ังล้อลาก 1 ชุด 19,900            19,900           
41. เก้าอ้ีห้องอินเทอร์เน็ต 72 ตัวๆ ละ 1,500 บาท 108,000          108,000         
42. ช้ันวางหนังสือพิมพ์ 1 ชุด 15,000            15,000           
43. เก้าอ้ีอ่านหนังสือพิมพ์ 8 ตัวๆ ละ 1,200 บาท 9,600              9,600            
44.  เคร่ืองปร้ินเตอร์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก 1 เคร่ือง 5,300              5,300            
45.  คอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป  1 เคร่ือง 21,000            21,000           
46.  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เคร่ือง 200,000           200,000         
47. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะเพ่ืองานเขียนแบบ 10 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท 250,000           250,000         
- ส่ิงปลูกสร้าง 3,000,000        3,000,000       
จัดสร้างห้องน้ านักเรียน-นักศึกษาเพ่ิมเติม 3,000,000        3,000,000       

-               

 - งบเงินอุดหนุน -              250,000       -              250,000         2,403,000          5,340,000          1,228,200          -                   -                   5,429,620       14,400,820     -               14,650,820     

ค่าหนังสือเรียน -               5,340,000            5,340,000       -               5,340,000       
ค่าอุปกรณ์การเรียน -               1,228,200            1,228,200       1,228,200       
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -               2,403,000            2,403,000       -               2,403,000       
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) -               500,000               500,000         500,000         
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) (ศูนย์ถาวร) -               200,000           200,000         200,000         
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ -               500,000          500,000         500,000         

โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 250,000         250,000         -               250,000         

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -               30,000            30,000           30,000           
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน -               25,000            25,000           25,000           
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน -               46,800 46,800           46,800           
โครงการคลินิกคุณธรรม -               30,000 30,000           30,000           
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา -               40,000 40,000           40,000           
โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ -               10,000 10,000           10,000           
โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ -               10,000 10,000           10,000           
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ -               61,760 61,760           61,760           
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ -               62,600 62,600           62,600           
โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร -               28,860 28,860           28,860           
คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน -               784,000 784,000         784,000         
คชจ.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) -               1,572,000 1,572,000       1,572,000       
คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา -               379,200 379,200         379,200         
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน -               235,200 235,200         235,200         
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า -               300,000 300,000         300,000         
เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน -               10,000 10,000           10,000           
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา -               604,200 604,200         604,200         



 - งบรายจ่ายอ่ืน  (งบปรับปรุง) -              -              -              -              -              -               -               -               -               -               -               -               -               5,553,420       5,553,420       

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 0 -               376,243           376,243         
2. โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 460,000           460,000         
3.  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 134,000           134,000         
4. โครงการจัดท าผนังห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 205,000           205,000         
5.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 240,000           240,000         
6. โครงการปรับปรุงห้องเรียน ช้ัน 4 อาคาร 4 จ านวน 5 ห้อง 350,000          350,000         
 7. โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 จ านวน 3 ห้อง 150,000          150,000         
 8. โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้อ านวยการ 1,388,177        1,388,177       
9.  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์ไร้สาย 500,000          500,000         
10. โครงการปรับปรุงห้องน้ า  อาคาร 4 50,000            50,000           
11.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคาร 5 50,000            50,000           
12.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า อาคารอ้านวยการ 500,000          500,000         
13.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคารโดมน้อย 500,000          500,000         
14.  โครงการปรับปรุงห้องโสต 500,000          500,000         
15.  โครงการปรับปรุงแสงสว่างรอบสถานศึกษา 150,000          150,000         

 - โครงการ -              1,891,900     -              -              -              1,891,900       -               -               -               2,440,563       -               -               2,440,563       3,112,878       7,445,341       

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -               -                 -               
1.1  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย -               8,000              8,000              8,000            
1.2  โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันศริสต์มาส -               10,000            10,000            10,000           
1.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา -               10,000            10,000            10,000           
1.4  โครงการพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ English Day Camp -               20,000            20,000            20,000           
1.5  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน -               30,000            30,000            30,000           
1.6  โครงการอบรมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ -               5,800              5,800              5,800            
1.7  โครงการวันสุนทรภู่ -               20,000            20,000            20,000           
1.8 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และ ภูมิปัญา รักษ์ภาษาอีสาน -               20,000            20,000            20,000           
1.9  โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -               10,000            10,000            10,000           
1.10  โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.และปวส. (ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ) -               50,000            50,000            50,000           
1.11 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. -               40,000            40,000            40,000           
1.12 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ -               20,000            20,000            20,000           
1.13 โครงการสมุดบันทึก/สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน -                -                 100,000          100,000         
1.14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน -               10,000            10,000            10,000           
1.15 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30,000         30,000            -                 30,000           
1.16 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 200,000       200,000          - -                 200,000         
1.17 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน -                -                 -               
1.18 โครงการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา -               -                 -               
       ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง -               -                 6,500              6,500            
1.19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) -               10,000            10,000            10,000           
1.20 โครงการติวเตอร์ Pre-V-NET -                -                 110,000          110,000         
1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ -                -                 10,000            10,000           
1.22 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ -               5,530              5,530              5,530            
1.23 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านคุณภาพ จริยธรรม -               -                 -               
       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา -               4,000            4,000              4,000            
1.24 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพภายในและนอกสถานศึกษา 40,000         40,000           -                 40,000           
1.25 โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House) -                -                 60,000            60,000           
1.26 โครงการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ -               25,000            25,000            25,000           
1.27 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 29,400         29,400           -                 29,400           
1.28 โครงการทัศนศึกษาดูงานปีการศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. -               298,764           298,764           298,764         



1.29 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อ -               -                 -               
        และการประกอบอาชีพ -               -                 15,000            15,000           
1.30 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) -               3,000              3,000              3,000            
1.31 โครงการ"การจัดการข้อมูลนักเรียน นักศึกษา(ส าหรับครูท่ีปรึกษา) -               20,000            20,000            20,000           
1.32 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน -                -                 -               
       ตามแนวพระราชด าริ สมเดฟ้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -               -                 40,000            40,000           
1.33 โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ -                -                 560,000           560,000         
1.34  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -               15,000            15,000            15,000           
1.35 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา -               -                 -               
1.36 โครงการสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ -               -                 200,000           200,000         
1.37 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาท่ีเปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการ 10,000         10,000           -                 10,000           
1.38 โครงการ นิเทศการเรียนการสอน 10,000         10,000           -                 10,000           
1.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 10,000         10,000            -                 10,000           
1.40 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ -               10,540            10,540            10,540           
1.41 โครงการอบรมปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) -               -                 30,000            30,000           
1.42 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบงานการบัญชี 45,000         45,000           -                 45,000           
2.  งานพัฒนาบุคลากร -               -                 -               
2.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) 60,000         60,000           -                 60,000           
2.2  โครงการ STEM Education สายสัมพันธ์ ฉันท์พ่ีน้อง ชาวเทคนิคอุบลฯ -               -                 400,000           400,000         
2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -               -                 91,700            91,700           
2.4 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชน -                -                 -               
       การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) -                -                 93,100            93,100           
2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างบทเรียนออนไลน์ -               -                 30,000            30,000           
2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดท าส่ือการเรียนการสอน -               -                 30,000            30,000           
2.7 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา -                -                 -               
     โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research -  Based - Learning) -                -                 190,000           190,000         
3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน -               -                 -               
3.1  โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร CNC -               -                 200,000           200,000         
3.2  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 198,000       198,000          - -                 198,000         
3.3  โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว 26,500         26,500           -                 26,500           
3.4  โครงการการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้ าขอพรผู้อาวุโส) -               -                 10,500            10,500           
3.5  โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ -               -                 80,000            80,000           
3.6  โครงการงานวันครู , กีฬาวันครู -               -                 135,000          135,000         
3.7  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา -               -                 411,940           411,940         
3.8  โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา 294,000         294,000         -                 294,000         
3.9 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา -               -                 -               
3.10 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อ -               -                 -               
       และการประกอบอาชีพ 40,000          40,000           -                 40,000           
3.11 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 50,000          50,000           -                 50,000           
3.12 โครงการเย่ียมบ้าน หอพัก และบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา -               50,000            50,000            50,000           
3.13 โครงการอบรม "บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา" 50,000          50,000           -                 50,000           
3.14 โครงการ"รณรงค์ต่อต้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS -               2,629              2,629              2,629            
3.15 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล -               3,500              3,500              3,500            
3.16 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลก -               5,000              5,000              5,000            
3.17 โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ -               30,000            30,000            30,000           
3.18 โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 คร้ัง -               4,000              4,000              4,000            
3.19 โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี ปีละ 2 คร้ัง -               2,000              2,000              2,000            
3.20 โครงการล้างเคร่ืองกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา -               -                 20,000            20,000           



3.21 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย ปีละ 2 คร้ัง -               -                 12,000            12,000           
3.22 โครงการจัดท าโต๊ะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะท่ีใช้แล้ว -               -                 18,500            18,500           
3.23 โครงการจัดท าป้ายรณรงค์เก่ียวกับสุขอนามัยในโรงอาหาร -               -                 7,328              7,328            
3.24 โครงการจัดท าป้ายเผยแพร่ความรู้  เก่ียวกับสุขภาพ  ส่ิงเสพติดและโรคภัยต่างๆ -               -                 5,000              5,000            
3.25 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 (ปวช.1) -               240,000           240,000           240,000         
3.26 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 (ปวส.1) -               300,000          300,000          300,000         
3.27 โครงการพิธีไหว้ครู -               100,000          100,000          100,000         
3.28 โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตยร่วมใจเลือกต้ังนายกองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา -               3,000              3,000              3,000            
3.29 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  -               -                 -               
       มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 20,000            20,000            20,000           
3.30 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  -               -                 -               
       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20,000            20,000            20,000           
3.31  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี -               20,000            20,000            20,000           
3.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคมและตัดเส้ือเบลเชอร์คณะกรรมการด าเนินงาน -               -                 -               
       องค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) -               30,000            30,000            30,000           
3.33 โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย -               -                 -               
       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -               20,000            20,000            20,000           
3.34 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 200,000         200,000         -                 200,000         
3.35 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และการประกวดกิจกรรมองค์การ ระดับสถานศึกษา -               10,000            10,000            10,000           
3.36 โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด -               10,000            10,000            10,000           
3.37 โครงการประชุมวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -               200,000           200,000           200,000         
3.38 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ -               -                 20,000            20,000           
3.39 โครงการ 5 ธันวาคม วันชาติไทย -               15,000            15,000            15,000           
3.40 โครงการประกวดร้องเพลง -               20000 20,000            20,000           
3.41 โครงการประกวดโฟล์คซอง -               20,000            20,000            20,000           
3.42 โครงการกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม -               50,000            50,000            50,000           
3.43 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ -               4,500              4,500              4,500            
3.44 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี -               100,000          100,000          100,000         
3.45 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000         400,000         -                 400,000         
3.46 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ -               200,000           200,000           200,000         
3.47 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 54,000          54,000           -                 54,000           
3.48 โครงการศูนย์ NEEC -               -                 100,000          100,000         
3.49  โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" -               2,500              2,500              2,500            
3.50  โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" -               8,100              8,100              8,100            
3.51  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (งบคลินิกคุณธรรม) -               -                 22,200            22,200           
3.52  โครงการอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   (งบคลินิกคุณธรรม) -               -                 14,610            14,610           
3.53 โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทย -               20,600            20,600            20,600           
3.54  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ วิสามัญระดับภาค -               18,600            18,600            18,600           
3.55  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ -               6,000              6,000              6,000            
3.56  โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ -               10,000            10,000            10,000           
3.57  โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจ้าปีการศึกษา 2563 -               35,000            35,000            35,000           
3.58  โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี -               35,000            35,000            35,000           
3.59  โครงการตัดชุดผู้ก้ากับลูกเสือตามวาระ -               30,000            30,000            30,000           
3.60  โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) -               10,000            10,000            10,000           
3.61  โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร -               5,000              5,000              5,000            
3.62  โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" -               7,000              7,000              7,000            
3.63  โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย -               8,000              8,000              8,000            
3.64  โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 2 และชั นปีท่ี 3 -               15,000            15,000            15,000           



3.65  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด -               5,000              5,000            
3.66  โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส (150 เคร่ือง) -               54,500            54,500           
3.67  โครงการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี -               30,000            30,000           
3.68  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 100,000         100,000         -                 100,000         
3.70  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 5,000            5,000            -                 5,000            
3.71 โครงการสถานศึกษาร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด -               12,000            12,000            12,000           
3.72 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก 15,000          15,000           -                 15,000           
3.73 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 25,000          25,000           -                 25,000           
3.74 โครงการอบรมการติดต้ังกล้อง CCTV -               38,500            38,500            38,500           
3.75 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี 54,000            54,000            54,000           

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี -               -               -               -               4,000,000       4,000,000       

- นโยบายเร่งด่วน  -               3,000,000       3,000,000       

- นโยบายตามยุทธศาสตร์ -               1,000,000       1,000,000       
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ท่ี งบประมาณ

     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 198,863,749 198,863,749

1 งานตามภาระงานประจ า 30,882,099 30,882,099

งบด าเนินงาน 51,752,499 51,752,499

งบลงทุน 79,637,900 79,637,900

  ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2563)

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1,500,000     1,500,000

ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 5,500,000     5,500,000

ชุดฝึกไฮครอลิกส์ล้อลงจอดอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,500,000     2,500,000

ชุดฝึกเคร่ืองมือส่ือสารและน าร่องพ้ืนฐานอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 3,500,000     3,500,000

ชุดปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองวัดประกอบการบิน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,200,000     2,200,000

  ค่าส่ิงก่อสร้าง

อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง 35,837,900   35,837,900

อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน 1 หลัง 28,600,000   28,600,000

  ปรับปรุง

งบเงินอุดหนุน 15,200,000 15,200,000

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด 1,500,000     1,500,000

ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 5,500,000     5,500,000

ชุดฝึกไฮครอลิกส์ล้อลงจอดอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,500,000     2,500,000

ชุดฝึกเคร่ืองมือส่ือสารและน าร่องพ้ืนฐานอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 3,500,000     3,500,000

ชุดปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองวัดประกอบการบิน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,200,000     2,200,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/รายการ

Jin
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     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

งบรายจ่าย/รายการ

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (ครุภัณฑ์) 4,392,490 4,392,490

1. พัดลมเพดาน ขนาด 48 น้ิว 18 ตัว ตัวละ 1,000 บาท แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 18,000         18,000

2. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 น้ิว แบบต้ังพ้ืน 6 ตัว ตัวละ 2,750 แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 16,500         16,500          

3. โทรทัศน์ LED ขนาด 50 น้ิว 1 เคร่ือง  (ให้ 2 เคร่ือง) แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 35,600         35,600          

4. ออสซิลโลสโคป 16 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 320,000       320,000        

5. เคร่ืองปร้ินเตอร์ ขนาดกระดาษ A3 1 เคร่ืองๆ ละ 35,000 บาท แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ 35,000         35,000          

6. โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 100 น้ิวแบบมอเตอร์ปรับ 2 เคร่ืองละๆ 29,500 บาท หมวดสังคมศึกษา 59,000         59,000          

7. เคร่ืองฉายทึบแสง 2 เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท หมวดสังคมศึกษา 36,000         36,000          

8. เคร่ืองต่อเช่ือมเส้นใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Fusion Splicer) 1 เคร่ือง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 65,000         65,000          

9. เคร่ืองวัดและทดสอบคุณภาพเส้นใยแก้วน าแสง 1 เคร่ือง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 90,000         90,000          

10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ iMac 5 เคร่ืองๆ ละ 45,900 บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 229,500       229,500        

11. ออสซิลโลสโคป ขนาด 50 MHz 6 เคร่ืองๆ ละ 14,500 บาท แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 87,000         87,000          

12. แคล้มป์ออนมิเตอร์ 400 AAC Phase Rotation tester 2 เคร่ืองๆ ละ 6,100 บาท แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 12,200         12,200          

13. คอมพิวเตอร์ All in one 21 เคร่ืองๆ ละ 13,500 บาท แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 283,500       283,500        

14. โทรทัศน์ แอล อี ดี 2 เคร่ืองๆ ละ 23,200 บาท แผนกวิชาช่างโยธา 46,400         46,400          

16. เคร่ืองเช่ือมทิก อินเวอร์เตอร์ กระแสเชือมแบบ AC/DC 1 เคร่ือง แผนกวิชาช่างโยธา 14,200         14,200          

17. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า (MMA) อินเวอร์เตอร์ ขนาด 300 A 10 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 53,000         53,000          

18. เคร่ืองเช่ือมมิก อินเวอร์เตอร์ แบบชุดป้อนลวดอยู่ในตัวเคร่ือง ขนาด 250 A 1 เคร่ือง แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 200,000       200,000        

19. เคร่ืองตัดเหล็กท่ออัตโนมัติ 1 เคร่ือง แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 40,000         40,000          

20. เคร่ืองตัดแผ่นเหล็กด้วยแก๊สอัตโนมัติ 1 เคร่ือง แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 84,000         84,000          

20. เคร่ืองตัดแผ่นเหล็กด้วยแก๊สอัตโนมัติ 2 เคร่ืองๆ ละ 27,500 บาท แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 27,500         27,500          

21. คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 1 เคร่ือง งานทะเบียน 30,000         30,000          

22. เคร่ืองส ารองไฟ 1100va/550 Watt 1 เคร่ือง งานทะเบียน 5,000           5,000            

23. ตู้ Rak ขนาด 6U 1 ตู้ งานทะเบียน 4,000           4,000            

24. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง แบบ PoE 1 เคร่ือง งานทะเบียน 25,000         25,000          

25. กระเป๋ายา 8 กล่องๆ ละ 800 บาท งานสวัสดิการ 6,400           6,400            

26. หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผลฆ่าเช้ือโรค 1 เคร่ือง งานสวัสดิการ 5,000           5,000            

27. เคร่ืองวัดความดัน 2 เคร่ืองๆ ละ 1,800 บาท งานสวัสดิการ 3,600           3,600            

28. เคร่ืองช่ังน้ าหนัก วัดไขมัน 1 เคร่ือง งานสวัสดิการ 1,600           1,600            

29. ท่ีวัดส่วนสูง 1 เคร่ือง งานสวัสดิการ 1,300           1,300            
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30. ถังต้มน้ าร้อน 20 ลิตร 1 เคร่ือง งานสวัสดิการ 2,700           2,700            

31. เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท งานอาคารฯ 19,000         19,000          

32. เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 60V 100A 1 เคร่ือง งานอาคารฯ 6,500           6,500            

33. เคร่ืองตัดพลาสม่า Cut-40 1 เคร่ือง งานอาคารฯ 18,190         18,190          

34. เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14 น้ิว 1 เคร่ือง งานอาคารฯ 6,500           6,500            

35. เคร่ืองขัดพ้ืน 18 น้ิว 1 เคร่ือง งานอาคารฯ 26,500         26,500          

36. พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ งานอาคารฯ 250,000       250,000        

37. รถยนต์ 4 ประตู 1 คัน งานอาคารฯ 1,500,000     1,500,000      

38. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 1 เคร่ือง งานศูนย์ข้อมูลฯ 50,000         50,000          

39. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล 10 KA 1 เคร่ือง งานศูนย์ข้อมูลฯ 300,000       300,000        

40. เคร่ืองรับโทรทัศน์ ขนาด 55 น้ิว พร้อมขาต้ังล้อลาก 1 ชุด งานส่ือฯ 19,900         19,900          

41. เก้าอ้ีห้องอินเทอร์เน็ต 72 ตัวๆ ละ 1,500 บาท งานวิทยบริการ 108,000       108,000        

42. ช้ันวางหนังสือพิมพ์ 1 ชุด งานวิทยบริการ 15,000         15,000          

43. เก้าอ้ีอ่านหนังสือพิมพ์ 8 ตัวๆ ละ 1,200 บาท งานวิทยบริการ 9,600           9,600            

44.  เคร่ืองปร้ินเตอร์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก 1 เคร่ือง งานการบัญชี 5,300           5,300            

45.  คอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป  1 เคร่ือง งานบุคลากร 21,000         21,000          

46.  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เคร่ือง ห้องโสตฯ 200,000       200,000        

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (ปรับปรุง) 5,553,420 5,553,420

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 376,243       376,243

2. โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ 460,000       460,000

3.  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี แผนกวิชาการบัญชี 134,000       134,000

4. โครงการจัดท้าผนังห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 ห้อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 205,000       205,000

5.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน แผนกวิชาช่างโยธา 240,000       240,000

6. โครงการปรับปรุงห้องเรียน ชั น 4 อาคาร 4 จ้านวน 5 ห้อง งานอาคารสถานท่ี 350,000       350,000

7. โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 3 จ้านวน 3 ห้อง งานอาคารสถานท่ี 150,000       150,000

8. โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้อ้านวยการ งานอาคารสถานท่ี 1,388,177     1,388,177

9.  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์ไร้สาย งานศูนย์ข้อมูลฯ 500,000       500,000

10. โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคาร 4 งานอาคารสถานท่ี 50,000         50,000

11.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคาร 5 งานอาคารสถานท่ี 50,000         50,000
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12.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า อาคารอ้านวยการ งานอาคารสถานท่ี 500,000       500,000

13.  โครงการปรับปรุงห้องน ้า  อาคารโดมน้อย งานอาคารสถานท่ี 500,000       500,000

14.  โครงการปรับปรุงห้องโสต งานอาคารสถานท่ี 500,000       500,000

15.  โครงการปรับปรุงแสงสว่างรอบสถานศึกษา งานอาคารสถานท่ี 150,000       150,000

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 7,445,341 7,445,341

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -              

1.1  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 8,000           8,000

1.2  โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันศริสต์มาส หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 10,000         10,000

1.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 10,000         10,000

1.4  โครงการพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ English Day Camp หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 20,000         20,000

1.5  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ 30,000         30,000

1.6  โครงการอบรมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคมฯ 5,800           5,800

1.7  โครงการวันสุนทรภู่ หมวดวิชาภาษาไทย 20,000         20,000

1.8 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และ ภูมิปัญา รักษ์ภาษาอีสาน หมวดวิชาภาษาไทย 20,000         20,000

1.9  โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 10,000         10,000

1.10  โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.และปวส. (ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 50,000         50,000

1.11 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 40,000         40,000

1.12 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 20,000         20,000

1.13 โครงการสมุดบันทึก/สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน งานทวิภาคีฯ 100,000       100,000

1.14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน งานทวิภาคีฯ 10,000         10,000

1.15 โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 30,000         30,000

1.16 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 200,000       200,000

1.17 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน งานทวิภาคีฯ  -  -

1.18 โครงการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา -              

       ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง งานประกันคุณภาพฯ 6,500           6,500

1.19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) งานวัดผลฯ 10,000         10,000

1.20 โครงการติวเตอร์ Pre-V-NET งานวัดผลฯ 110,000       110,000

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลฯ 10,000         10,000

1.22 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 5,530           5,530
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1.23 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านคุณภาพ จริยธรรม -              

       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 4,000           4,000

1.24 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพภายในและนอกสถานศึกษา งานแนะแนว 40,000         40,000

1.25 โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House) งานแนะแนว 60,000         60,000

1.26 โครงการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ งานแนะแนว 25,000         25,000

1.27 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 29,400         29,400

1.28 โครงการทัศนศึกษาดูงานปีการศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. งานแนะแนว 298,764       298,764

* 1.29 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อ -              

        และการประกอบอาชีพ งานแนะแนว 15,000         15,000

1.30 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) งานครูท่ีปรึกษา 3,000           3,000

1.31 โครงการ"การจัดการข้อมูลนักเรียน นักศึกษา(ส าหรับครูท่ีปรึกษา) งานครูท่ีปรึกษา 20,000         20,000

1.32 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน -              

       ตามแนวพระราชด าริ สมเดฟ้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานโครงการพิเศษฯ 40,000         40,000

1.33 โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ งานวิจัยฯ 560,000       560,000

1.34  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 15,000         15,000

** 1.35 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว -              

1.36 โครงการสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ งานวิจัยฯ 200,000       200,000

1.37 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาท่ีเปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการ งานหลักสูตรฯ 10,000         10,000

1.38 โครงการ นิเทศการเรียนการสอน งานหลักสูตรฯ 10,000         10,000

* 1.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ งานหลักสูตรฯ 10,000         10,000

1.40 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 10,540         10,540

1.41 โครงการอบรมปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) งานส่ือฯ 30,000         30,000

1.42 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบงานการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี 45,000         45,000

2.  งานพัฒนาบุคลากร -              

2.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) งานสารบรรณ 60,000         60,000

* 2.2  โครงการ STEM Education สายสัมพันธ์ ฉันท์พ่ีน้อง ชาวเทคนิคอุบลฯ งานบุคลากร 400,000       400,000

2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี งานบุคลากร 91,700         91,700

* 2.4 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชน -              

*        การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 93,100         93,100

* 2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างบทเรียนออนไลน์ งานส่ือฯ 30,000         30,000
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* 2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดท าส่ือการเรียนการสอน งานส่ือฯ 30,000         30,000

2.7 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา -              

     โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research -  Based - Learning) งานวิจัยฯ 190,000       190,000

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน -              

3.1  โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร CNC แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 200,000       200,000

3.2  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ งานทะเบียน 198,000       198,000

3.3  โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว งานทะเบียน 26,500         26,500

3.4  โครงการการอนุรักษ์ประเพณีไทย (รดน้ าขอพรผู้อาวุโส) งานบุคลากร 10,500         10,500

* 3.5  โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ งานบุคลากร 80,000         80,000

3.6  โครงการงานวันครู , กีฬาวันครู งานบุคลากร 135,000       135,000

3.7  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา งานทะเบียน 411,940       411,940

3.8  โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา งานทะเบียน 294,000       294,000

** 3.9 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว  -  -

3.10 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อ -              

       และการประกอบอาชีพ งานแนะแนว 40,000         40,000

3.11 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง งานปกครอง 50,000         50,000

3.12 โครงการเย่ียมบ้าน หอพัก และบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา งานครูท่ีปรึกษา 50,000         50,000

3.13 โครงการอบรม "บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา" งานครูท่ีปรึกษา 50,000         50,000

3.14 โครงการ"รณรงค์ต่อต้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS งานโครงการพิเศษฯ 2,629           2,629

3.15 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล งานโครงการพิเศษฯ 3,500           3,500

3.16 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลก งานโครงการพิเศษฯ 5,000           5,000

3.17 โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานโครงการพิเศษฯ 30,000         30,000

3.18 โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปีละ 2 คร้ัง งานสวัสดิการ 4,000           4,000

3.19 โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี ปีละ 2 คร้ัง งานสวัสดิการ 2,000           2,000

3.20 โครงการล้างเคร่ืองกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ 20,000         20,000

3.21 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย ปีละ 2 คร้ัง งานสวัสดิการ 12,000         12,000

3.22 โครงการจัดท าโต๊ะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะท่ีใช้แล้ว งานสวัสดิการ 18,500         18,500

3.23 โครงการจัดท าป้ายรณรงค์เก่ียวกับสุขอนามัยในโรงอาหาร งานสวัสดิการ 7,328           7,328

3.24 โครงการจัดท าป้ายเผยแพร่ความรู้  เก่ียวกับสุขภาพ  ส่ิงเสพติดและโรคภัยต่างๆ งานสวัสดิการ 5,000           5,000

3.25 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 (ปวช.1) งานกิจกรรมฯ 240,000       240,000
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3.26 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 (ปวส.1) งานกิจกรรมฯ 300,000       300,000

3.27 โครงการพิธีไหว้ครู งานกิจกรรมฯ 100,000       100,000

3.28 โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตยร่วมใจเลือกต้ังนายกองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ 3,000           3,000

3.29 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -               -

       มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.30 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  -               -

       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.31  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคมและตัดเส้ือเบลเชอร์คณะกรรมการด าเนินงาน -              -

       องค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) งานกิจกรรมฯ 30,000         30,000

3.33 โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย -               -

       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.34 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน งานกิจกรรมฯ 200,000       200,000

3.35 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และการประกวดกิจกรรมองค์การ ระดับสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000

3.36 โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000

3.37 โครงการประชุมวิชาการและประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกิจกรรมฯ 200,000       200,000

3.38 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.39 โครงการ 5 ธันวาคม วันชาติไทย งานกิจกรรมฯ 15,000         15,000

3.40 โครงการประกวดร้องเพลง งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.41 โครงการประกวดโฟล์คซอง งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000

3.42 โครงการกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกิจกรรมฯ 50,000         50,000

3.43 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ งานกิจกรรมฯ 4,500           4,500

3.44 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี งานกิจกรรมฯ 100,000       100,000

3.45 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกิจกรรมฯ 400,000       400,000

3.46 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกิจกรรมฯ 200,000       200,000

3.47 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม งานกิจกรรมฯ 54,000         54,000

3.48 โครงการศูนย์ NEEC งานศูนย์ก าลังคนฯ 100,000       100,000

3.49  โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" หมวดสังคมศึกษา 2,500           2,500

3.50  โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" หมวดสังคมศึกษา 8,100           8,100
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3.51  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (งบคลินิกคุณธรรม) หมวดสังคมศึกษา 22,200         22,200

3.52  โครงการอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ   (งบคลินิกคุณธรรม) หมวดสังคมศึกษา 14,610         14,610

3.53 โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทย หมวดสังคมศึกษา 20,600         20,600

3.54  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ วิสามัญระดับภาค งานกิจกรรมฯ 18,600         18,600

3.55  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ 6,000           6,000

3.56  โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000

3.57  โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจ้าปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมฯ 35,000         35,000

3.58  โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี งานกิจกรรมฯ 35,000         35,000

3.59  โครงการตัดชุดผู้ก้ากับลูกเสือตามวาระ งานกิจกรรมฯ 30,000         30,000

3.60  โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000

3.61  โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรมฯ 5,000           5,000

3.62  โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" งานกิจกรรมฯ 7,000           7,000

3.63  โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย งานกิจกรรมฯ 8,000           8,000

3.64  โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั นปีท่ี 2 และชั นปีท่ี 3 งานกิจกรรมฯ 15,000         15,000

3.65  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด งานวิทยบริการ 5,000           5,000

3.66  โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส (150 เคร่ือง) งานศูนย์ข้อมูลฯ 54,500         54,500

3.67  โครงการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี งานวางแผนฯ 30,000         30,000

3.68  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ ฝ่ายบริหาร 100,000       100,000

3.70  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาปลอดสารเสพติด 100% งานปกครอง 5,000           5,000

3.71 โครงการสถานศึกษาร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด งานปกครอง 12,000         12,000

3.72 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก หมวดวิทยาศาสตร์ 15,000         15,000

3.73 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา งานความร่วมมือ 25,000         25,000

3.74 โครงการอบรมการติดตั งกล้อง CCTV แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 38,500         38,500

3.75 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี งานกิจกรรมฯ 54,000         54,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) -                              4,000,000 4,000,000

นโยบายเร่งด่วน 3,000,000 3,000,000

นโยบายตามยุทธิศาสตร์ 1,000,000 1,000,000

Jin



ปวช. ปวส.

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารฝ่าย -          -                      -          30,000        30,000      

งานบริหารงานท่ัวไป -          -                      200,000      200,000     

งานบุคลากร -          -                      -          60,000        60,000      

งานการเงิน -          -                      -          80,000        80,000      

งานการบัญชี -          -                      40,000        40,000      

งานพัสดุ -          -          -                      -          100,000      100,000     

งานเอกสารการพิมพ์ -          -          -                      -          80,000        80,000      

งานอาคารสถานท่ี -          -          -                      1,200,000    1,200,000  

งานทะเบียน -          -                      280,000      280,000     

งานประชาสัมพันธ์ -          -                      150,000      150,000     

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานบริหารฝ่าย -          -                      -          30,000        30,000      

งานวางแผนและงบประมาณ -          -          -                      -          80,000        80,000      

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ -          -          -                      -          100,000      100,000     

งานความร่วมมือ -          -                      40,000        40,000      

งาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งบประมาณ
รวมยอดงบประมาณ งบเรียนฟรี งบอุดหนุน บ ารุงการศึกษา รวม



งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ -          -          -                      -          80,000        80,000      

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -          -          -                      50,000        50,000      

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ -          -                      50,000        50,000      

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานบริหารฝ่าย -          -                      -          30,000        30,000      

งานกิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา -          -                      80,000        80,000      

งานครูท่ีปรึกษา -          -                      30,000        30,000      

งานปกครอง -          -                      30,000        30,000      

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน -          -                      60,000        60,000      

งานสวัสดิการ นักเรียน-นักศึกษา -          -                      120,000      120,000     

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน -          -                      30,000        30,000      

ฝ่ายวิชาการ

งานบริหารฝ่าย -          -                      -          30,000        30,000      

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน -          -          -                      -          70,000        70,000      

งานวัดผลและประเมินผล -          -          -                      -          50,000        50,000      

งานวิทยบริการและห้องสมุด -          -          -                      -          100,000      100,000     

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -          -          -                      80,000        80,000      

งานส่ือการเรียนการสอน -                      50,000        50,000      

ส่งเสริมสุขภาพ (พลานามัย) -          -                      60,000     -          60,000      

รวม -          -          -                      100,000    -          3,410,000    3,470,000  



สาขาวิชา ระดับ จ้านวน รวมค่าวัสดุ สาขาวิชา ระดับ จ้านวน รวมค่าวัสดุ
ปวช 784            705,600      ปวช 198            178,200      
ปวส. -             ปวส. -             
ทวิ 278            139,000      ทวิ 80              40,000        
ม.6 403            403,000      ม.6 184            184,000      
ป.ตรี 35              52,500        402,200      

รวม 1,500          1,300,100    
ปวช 31              27,900        

เคร่ืองมือกล ปวช 428            385,200      ปวส. -             
รวม 385,200      ทวิ 15              7,500          

ม.6 22              22,000        
ปวส. -             57,400        

ทวิ 140            70,000        
ม.6 351            351,000      ปวช. 231            207,900      

รวม 491            421,000      ฮาร์แวร์ 17              17,000        
เครือข่าย 50              50,000        

ปวช 65              58,500        ซอฟต์แวร์ 48              48,000        
ปวส. -             มัลติฯ 60              60,000        
ม.6 48              48,000        382,900      

รวม 106,500      
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. 29              29,000        

แม่พิมพ์โลหะ ปวส. -             29,000        
รวม -             

ปวช 110            99,000        
ปวช 520            468,000      ปวส. -             
แมคฯ ทวิ 26              13,000        
ปวส. -             ม.6 40              40,000        
ทวิ 192            96,000        152,000      
ม.6 396            396,000      
ป.ตรี 7 10,500        ปวช 68              61,200        

รวม 970,500      ปวส. -             
ทวิ -             
ม.6 28              28,000        

89,200        

ปวช 235            211,500      บัญชี ปวส. 231            231,000      
ปวส. -             231,000      
ม.6 87              87,000        
ทวิ 62              31,000        ช่างอากาศยาน ปวส. 61              61,000        

รวม 329,500      61,000        

สามัญ 90,000        
เทคนิคพื นฐาน 200,000      

รวมท้ังส้ิน 5,207,500    

รวม

รวม

ก่อสร้าง

สถาปัตย์

รวม

เทคนิคการผลิต

รวม

รวม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้าก้าลัง

รวม

การจัดสรรงบประมาณ  วัสดุและอุปกรณ์  วิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ปีงบประมาณ  2563
ปวช. 900  ปวส. 1,000  ทวิภาคี  50%  ของแต่ละระดับ (ข้อมูลนักเรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2562)

รวม

ช่างโยธา

ช่างเช่ือม

รวม

ช่างโทรคมนาคม

เทคโนโลยีคอมฯ

ช่างยนต์


