
ค ำน ำ 

 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดท าขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเรียน การสอน กิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมอ่ืนๆ    

เพ่ือการก าหนดแนวทาง การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสนองตอบ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา

ก าลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (ปี พ.ศ. 2555 – 2569) 

 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  มี เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษา และสถานศึกษา              

ให้มีความพร้อมในการผลิตก าลังคน สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  

เพ่ิมโอกาสการเรียน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น                  

พัฒนาระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจในการศึกษาต่ออาชีวศึกษาของผู้ เรียนให้มากขึ้น เพ่ิมการมีส่วนร่วม 

และความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องทันต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ค านึงถึงการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่มี              

อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นส าคัญ  

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

    30  กันยายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพและ                     
ได้มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 

พันธกิจ 
  1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
  2.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
  3.  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
  4.  เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
  5.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร 
             ฝึกอบรมวิชำชีพ 
 6.  วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 7.  ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 

ภำรกิจ 
 จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศ           
ทำงวิชำชีพ 
 

เป้ำหมำยบริกำร 
 

 ๑)  ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 
  ๑.๑)  รักษำเป้ำหมำยผู้เรียนในระดับ ปวช. กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
  ๑.๒)  ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน  โดยวำงเป้ำหมำยให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยกำรป้องกัน/ดูแล 
      รำยบุคคลกำรวิจัยพัฒนำ แก้ปัญหำรำยวิทยำลัย/รำยสำขำวิชำ กำรวิเครำะห์แก้ปัญหำเชิงระบบ
      กลุ่มเป้ำหมำยใน  50 วิทยำลัยที่มีปัญหำกำรออกกลำงคันสูง 
  ๑.๓)  จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับพื้นท่ีและภำพรวมตำมควำมต้องกำรในแต่ละสำขำ  
  ๑.๔)  เปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำเรียนสำยอำชีพด้วยระบบโควตำ  
  ๑.๕)  เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีส่วนส ำคัญต่อกำรเลือกเรียนอำชีวศึกษำในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง  

 ๒) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
  ๒.๑)  จัดอำชีวศึกษำครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สำขำอำชีพ กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย  
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  ๒.๒)  จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร           
       รวม ๑๙ สถำบัน และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ภำคละ ๑ แห่ง จ ำนวน ๔ แห่ง  
  ๒.๓)  จัดตั้งสถำนศึกษำอำชีวะอ ำเภอในกลุ่มอ ำเภอชั้นหนึ่ง 
  ๒.๔)  ส่งเสริมกำรจัดอำชีวะชำยแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอำชีวะ อำชีวะสองระบบ และกำรจัด
      หลักสูตรอำชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส 
  ๒.๕)  มุ่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สำขำที่เป็นนโยบำย
      รัฐบำล และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรจัดอำชีวศึกษำเฉพำะทำง 
      อำทิ ปิโตรเคมี กำรสร้ำงเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงำนทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟ
      ควำมเร็วสูง  อัญมณี ยำนยนต์  ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
  ๒.๖)  ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยอำชีวะในโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวะเพ่ือคนพิกำร อำชีวะ 
      วัยแรงงำน อำชีวะสูงวัย อำชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลำดนัดอำชีพ ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
      ชุมชน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนำทักษะทั้ง Upgrade Skills 
      และ Re Skills ร่วมจัดอำชีวศึกษำในสถำนพินิจ เรือนจ ำ ค่ำยทหำร และ อปท. ฯลฯ 
   ๒.๗)  สนับสนุนให้หน่วยงำน/องค์กร ร่วมจัดอำชีวศึกษำซึ่งได้แก่ สถำนประกอบกำร  อปท.  
      และภำคเอกชนจำกสำขำอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ 
  ๒.๘)  จัดอำชีวะทำงเลือก อำชีวะทำยำท วิทยำลัยอำชีวศึกษำฐำนวิทยำศำสตร์ อำชีวะอินเตอร์  
      และอำชีวะเทียบโอนประสบกำรณ์ 
  ๒.๙)  เพ่ิมช่องทำงกำรเรียนอำชีวศึกษำด้วย อำชีวะทำงไกล และเครือข่ำยวิทยุเพ่ือกำรศึกษำ 
      และพัฒนำอำชีพ (R-radio network)  
 ๓) ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
  ๓.๑)  ระดับสถำนศึกษำ และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
      และยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำโดย  
      -  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Constructionism, Project Based Learning 
      Authentic Assessment, กำรเพ่ิมพูนทักษะประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในสถำนที่จริง/
      สถำนกำรณ์จริง อำทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
      -  พัฒนำระบบนิเทศ กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกครูรุ่นพ่ีสู่ครู รุ่นใหม่ 
      (นิเทศภำยใน) และกำรนิเทศทำงไกล 
      -  สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยใน สนับสนุนให้ทุกวิทยำลัย   ผ่ำนกำรประเมิน
      คุณภำพภำยนอกระดับดีมำก และเตรียมพร้อมรับกำรประเมินระดับสำกล  
      -  ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้เป็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง  ตำมควำม
      ต้องกำรของพ้ืนที่ และกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ อำทิ คนพิกำร, วัยท ำงำน, สูงวัยสตรี ฯลฯ  
      -  ใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนควำมพร้อมในด้ำน Hardware สื่อกำรเรียนกำร 
      สอน ส่งเสริมกำรประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยำลัยต้นแบบกำรใช้ ICT เพ่ือกำร
      เรียนกำรสอน 
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      -  พัฒนำครู สร้ำงเครือข่ำยครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยเพ่ือ
      พัฒนำคุณภำพ 
      -  จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
  ๓.๒)  ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำ  มีขีดควำมสำมำรถ          
      ในกำรแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำมต ำแหน่ง
      หน้ำที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และ  
      กำรประเมินระดับห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ 
      ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชำธิปไตย ควำมมีวินัย เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมสำมำรถ
      ด้ำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กำรเป็นผู้ประกอบกำร  พัฒนำทักษะกำรคิดบนพื้นฐำน   
      Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy 
      รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรมและกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ  
      ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไขกำรทะเลำะวิวำท  
  ๓.๓)  เตรียมผู้เรียนสู่กำรเป็นประชำคม ASEAN โดยกำรเพ่ิมจ ำนวนสถำนศึกษำ English Program 
      (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่ำงประเทศ  สนับสนุนกำร
      ฝึกงำนต่ำงประเทศ/บริษัทต่ำงประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ  
      ส่งเสริม  กำรเรียนรู้ภำษำประเทศคู่ค้ำ จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 

๔) ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 ๔.๑)  ด้ำนบริหำรทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้แก่ Web Portal, 
    E-office และ Data based รวมทั้งกำรปรับภำพลักษณ์เชิงบวก 
 ๔.๒)  ด้ำนงบประมำณ ใช้แนวทำง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula Funding 
    โดยกำรจัดงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน ควำมเสมอภำค และตำมนโยบำย , กำรกระจำย
    อ ำนำจจัดซื้อจัดจ้ำง, จัดหำงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำจ้ำงครูให้เพียงพอ  
 ๔.๓)  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล สร้ำงเครือข่ำยครู/สมำคมวิชำชีพ จัดหำลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรให้เพียงพอ 
    รวมทั้งกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 ๔.๔)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำ กำรจัดอำชีวศึกษำ ดังนี้  
     -  องค์กำร/สมำคมวิชำชีพ  สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ กระทรวงแรงงำน  กระทรวง
        อุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร ในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกงำน ฯลฯ 
     -  ประเทศเพ่ือนบ้ำน ประเทศในกลุ่มอำเซียน  
     -  องค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
     -  ประเทศต่ำงๆในภูมิภำคของโลก ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน อิสลำเอล ญี่ปุ่น   
        เดนมำร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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2.  ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21”  

1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

 1.  เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน 

 2.  เพ่ิมห้องเรียน (วท./วอศ.) 

 3.  ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ 

 4.  แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพ้ืนที่ 

 5.  สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding) 

 6.  จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

 1.  พัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1  

      โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ) 

 2.  จัดการศึกษารองรับการพัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 

 3.  พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

 4.  พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 

 5.  อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN 
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3.  Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 

 1.  ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะก าลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลยัการอาชพีทั่วประเทศ) 

 2.  เตรียมความพร้อมก าลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

 3.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 

 4.  หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 

 5.  Startup/Business online 

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 

 1.  ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 

 2.  พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

 3.  แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 

 4.  สร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ิมค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 1.  อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 

 2.  บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 

 3.  Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 

 4.  สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” 
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3. นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

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

เป้าหมายรวม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ประกอบด้วย 

 1.  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ

ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี

ความเป็นไทย 

 2.  ความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน        

ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ           

เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

 3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 

มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน

รายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตร            กับ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล  า            โดย

เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ                

โลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

 4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน  า โดยเพ่ิมพื นที่ป่าไม้ให้ได้ร้ อยละ ๔๐ ของพื นที่ประเทศเพ่ือรักษา            

ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี 

๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาลเพิ่มขึ น และรักษาคุณภาพน  าและคุณภาพอากาศในพื นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น

ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง 

ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมที่ปกป้อง

ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง

ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 

และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ น 

 6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้

ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ

มากขึ น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการ

ด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ น และดัชนี

การรับรู้การทุจริตดีขึ น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ น 
 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน

ย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย

รัฐบาลทั งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 นอกจากนี  ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ

การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด

นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี  

 ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร 

เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้
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ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั งการ

บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ

ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั งกระบวนการจัดท า

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 

เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ น 

 ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง

บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ปรับรื อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา

เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

  - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื นที่ 

  -  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่าน

การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน

และครูให้มากขึ น 

  -  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 

อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  -  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 

  -  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า

ออนไลน์ระดับต าบล 

  -  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื นที่พิเศษ (พื นที่สูง พื นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง

ทะเล ทั งกลุ่มชนต่างเชื อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

  -  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล          

เป็นขั นตอน 

  -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 

เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั นน าของประเทศจัดหลักสูตร          

การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  

  -  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 -  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

 -  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ นกับผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

 -  ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่

สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 -  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต            

จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื นที่ รวมทั งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั งในปัจจุบันและอนาคต

 -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะการวิ เคราะห์ข้อมูล                 

(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 -  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

 -  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 -  ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื นที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล  า

ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 -  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง

รายได ้
 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 -  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ

ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

 -  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 -  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 -  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
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 -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องคก์าร 

 -  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ 

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  จัดตั งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

 1.  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมา

ใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี  ( 1) งดดูงาน

ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม

สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความ

ซ  าซ้อน 

 2.  ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ระดับพื นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจ         

ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

 3.  กรณีมีปัญหาในเชิงพื นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ

แก้ไขปัญหาในระดับพื นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั งรายงานต่อคณะกรรมการ

ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
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ส่วนที่  2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

 ปรัชญา 

  “ความรู้ดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  เป็นผู้น าทางอาชีพ” 

 อัตรลักษ ์

  “ทักษะดี มีจิตอาสา” 

 เอกลักษณ์ 

  “บริการดี มีคุณธรรม น าสู่ชุมชน” 

 วิสัยทัศน์ 

  มุ่งเน้นการเป็นผู้น าในการผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน  มุ่งสู่การผลิตนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคต 

 พันธกิจ 

 1.  จัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ

      อย่างทั่วถึง 

 2.  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การปรับปรุง 

     เปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพ่ือผลิตช่างเทคนิคและ 

      นักเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ให้มีความรู้และทักษะควบคู่คุณธรรมและสอดคล้องกับความ

  ต้องการของสถานประกอบการ 

 4.  ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือกับการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและ 

  ต่างประเทศ 

 5.  ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพ่ือสืบทอดเอกลักษณ์ไทยไปสู่

  อนุชนรุ่นหลัง 

 6.  น าระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

  การบริหารที่ดี พ.ศ. 2546 มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนได้เรียนวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2.  จัดท าวิจัยเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการแก้ไข
     ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 3.  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้านระบบคุณภาพ 
 5.  จัดหาสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 6.  ผู้เรียนและสถานศึกษาให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน 
 7.  ปลูกฝังจิตส านึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

สีประจ าสถานศึกษา 
 สีน้ าเงิน 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 
 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1.  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 3.  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 4.  ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5.  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 6.  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และท านุบ ารุง    
              ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 7.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 1. ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2553 
 2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
     ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553” 
 3. ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม    
     นโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญเงิน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 4. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ หน่วยองค์การวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค      
              ตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษา   
              สังกัดอาชีวศึกษาภคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา 2553  
 5. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2552 
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3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 มาตรการที่ 1  จัดการการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติการ
          งานวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
  มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม
     และประยุกต์ใช้กับงานอาชีพได้ 
 มาตรการที่ 3 ปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในงานวิชาชีพและการปฏิบัติงาน 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 มาตรการที่ 1  จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือระดับคุณภาพ 
 มาตรการที่ 2  พัฒนาหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ 
 มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
 มาตรการที่ 4  สนับสนุนให้สถานประกอบการและสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศร่วมพัฒนา
          คุณภาพการศึกษา 
 มาตรการที่ 5 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากร

 อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรการที่ 2  ปรับปรุงกระบวนงานหลัก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน าไปด าเนินการหรือ
 ให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน ระบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการประกันคุณภาพ 

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้น าระบบการจัดการความรู้ (KM.) และเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพมาใช้
 เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

มาตรการที่ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการและสนับสนุน
  การด าเนินภารกิจ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพฤติกรรม 

  ในการท างาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอาชีวศึกษาบริการให้หลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพและต่อเนื่อง 
 มาตรการที่ 2 สนับสนุนให้การบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนสังคมและ 
   ภาครัฐและเอกชน 
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 มาตรการที่ 3 แสวงหาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ให้ทันสมัย 
  อยู่เสมอ 
 มาตรการที่ 4 จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนให้สอดคล้องกับ 
  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้น าประสบการณ์จากการบริการวิชาการย้อนกลับมาใช้ในการเรียนการสอน 
 มาตรการที่ 6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือให้การ 
  บริการวิชาชีพแก่สังคมร่วมกัน 
  

กลยุทธ์ที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือหาโจทย์วิจัยให้ตรงกับ
  ความต้องการและสามารถน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 มาตรการที่ 2 สร้างบรรยากาศในการวิจัยโดยการจัดการโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย การสร้าง 
  โจทย์วิจัย การเขียนโครงการวิจัยแลการออกแบบวิจัย 
 มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณส าหรับอาจารย์เพื่อท าการวิจัยและไปน าเสนอผลงานวิจัย 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มาตรการที่ 1 สอดแทรกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวน 
 การเรียนการสอน 
 มาตรการที่ 2  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ในการจัด
  กิจกรรม โครงการเพื่อท านะบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลส าคัญ 
 มาตรการที่ 3  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีเขียวและบูรณาการเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   และประหยัดพลังงาน 
 มาตรการที่ 4  ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 มาตรการที่ 5  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยร่วมมือกับชุมชนหน่วยงาน 
 ที่เก่ียวข้อง 
 

กลยุทธ์ที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรการที่ 1  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากร พร้อม
 ทั้งจัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าการประกันคุณภาพภายในแต่ละแผนกวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรการที่ 3 เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพใน ต่อสาธารณชน ทุกปีอย่างต่อไป 
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4.  ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

4.1 ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือ  โรงเรียนช่างไม้

อุบลราชธานี รับนักเรียนที่ส าเร็จชั้นประถมปีที่  4  เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี  พ.ศ. 2498  
กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  โดยรับผู้ส าเร็จชั้นประโยคมัธยม 
     อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  3  ปี 

 พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญา
ป้องกันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3) เข้าเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ ปี พ.ศ.2510 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา          
ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย 

 พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี 
 พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขต 1 อุบลราชธานี 
 พ.ศ. 2522 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยเทคนิค 
อุบลราชธานี เป็น สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประจ าปี  2525 
 พ.ศ. 2536 เปิดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์ 
 พ.ศ. 2537 เปิดสอน หลักสูตร  ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต  วิชาเอกเครื่องมือกล 
 พ.ศ. 2538 เปิดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช.  
   ระบบทวิภาคี เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระบบสะสม เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า 
    ช่างอิเล็กทรอนิกส์,  ช่างก่อสร้าง 
 พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ  ปวช. และ ปวส. 
 พ.ศ.2 541 เปิดสอนระดับ ปวส.  จาก  ม.6   ทุกแผนกวิชาช่าง 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส.สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก 
 พ.ศ. 2546 เปิดสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาการติดตั้งและควบคุม 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก ปวช.สายตรง 
 พ.ศ.  2547 เปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 พ.ศ.  2548 เปิดสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 
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 พ.ศ. 2555 กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่  ในส่วนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   
   สังกัดอยู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  เปลี่ยนเป็นสถาบัน 
   การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัด 
   อุบลราชธานี  ยโสธร  ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ  มีสถานศึกษาในสังกัด   
   7 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

 พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 Ubonratchathani Technical College 
 ตั้งอยูเ่ลขที่  5  ถนนแจ้งสนิท  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  (34000)   
 หมายเลขโทรศัพท์  (045) 240577  
 หมายเลขโทรสาร  (045) 240576      
 เว็บไซต์ http://www.utc.ac.th   
 อีเมล  
 เนื้อที่  84  ไร่  3 งาน   
 มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น   58 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น    187 หอ้ง  ได้แก่ 
 อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า   จ านวน      1 หลัง  ห้อง 
 อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน      1 หลัง   19  ห้อง 
 อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคมจ านวน      1 หลัง    6  ห้อง 
 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์    จ านวน      1 หลัง  ห้อง 
 อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์   จ านวน      1 หลัง    9 ห้อง 
 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล    จ านวน      1 หลัง  ห้อง 
 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม   จ านวน      1 หลัง  ห้อง 
 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง   จ านวน      1 หลัง  ห้อง 
 อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา จ านวน      1 หลัง   12  ห้อง 
 อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา  จ านวน      1 หลัง     ห้อง 
 อาคารงานกิจกรรม   จ านวน      1 หลัง    2  ห้อง 
 อาคารเรียน 2 ชั้น    จ านวน      1  หลัง    13  ห้อง 
 อาคารอ านวยการ     จ านวน      1 หลัง    7  ห้อง 
 อาคารสถาบัน   จ านวน      1 หลัง    7  หอ้ง 
 อาคารวิชาการ   จ านวน      1 หลัง    7  ห้อง 
 หอประชุม      จ านวน      1 หลัง   10  ห้อง 
 

http://www.utc.ac.th/
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 โรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน    จ านวน      1 หลัง  ห้อง 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   จ านวน      1 หลัง   19  ห้อง 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   จ านวน      1 หลัง   20  ห้อง 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น   จ านวน      1 หลัง   23  ห้อง 
 อาคารบ้านพัก   จ านวน    37 หลัง 
 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  4 ชั้น จ านวน      1 หลัง   33  ห้อง 
 อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น   จ านวน      1    หลัง    
 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น จ านวน      1 หลัง   33  ห้อง 
 อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน  จ านวน  1 หลัง 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

นายมนตรี  สุริยพันตร ี

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา 

นายไวพจน์  ศรีธัญ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายสุวิชา  มั่นยืน 

งานบริหารงานทัว่ไป 
นางดาราวรรณ  รอดสนิ 

งานบุคลากร 
นายภัทรศกัดิ์  ภทัรธรรมพิบูล 

งานการเงิน 
นางมลีทอง  จารุพงษ ์

งานพัสด ุ
นายธีรเดช  ทิมา 

งานการบัญช ี
นางทิพากร  แต้ศิริเวชช ์

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายรณฤทธิ์  อมรสิน 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายอิทธิพล  สุขเติม 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

นางสุภาพร  ไชยชนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
นายฐิติพันธ ์ พิมพ์ชาย 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

งานครูที่ปรึกษา 
นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ ์

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

นายวสันต์  สุดหา 

แผนกวิชา 

งานอาคารสถานที ่
นายสุนันท์  อินทร์งาม 

งานทะเบียน 
นายสวัสดิ์  ธงไชย 

งานความร่วมมือ 
นายกตนนท ์ นาทัน 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 

นางทิพวรรณ  สายพิณ 

งานปกครอง 
นายปริวัฒน ์ ยืนยิ่ง 

 
 
 

งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน 

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิ์มนตร ี

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
นางสาวสุภัดสา  ศิริชนะ 

งานประชาสมัพันธ ์
ว่าที่ ร.ต.อัครวนิท ์ พละศกัดิ ์

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายชนินทร ์ พบลาภ 

งานพัฒนาหลกัสูตรฯ 
นายคารมณ์  แก้วกันยา 

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
นายปราโมทย์  สายภา 

แผนกวิชาช่างยนต์   
     นายวันชัย  นิยมวงศ ์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
     นายอนุพนัธ์  จารุพงศ์ 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ   
     นายวิทยา  กองตระกูลด ี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
     นายสุนทร  ดอนชัย 
แผนกวิชาอิเลก็ฯ   
     นายเกียรติศกัดิ์  ชินาภาษ 
แผนกวิชาโทรคมฯ   
     นายเผด็จศกึ  แสนุวงศ ์
แผนกวิชาก่อสร้าง   
     นางสาวธิดารัตน์  บุญดล 
แผนกวิชาโยธา  
     นายดุลยวัต  รกัษ์พงศ์ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  
     นายชวินทร์  พลหาญ 
แผนกวิชาสารสนเทศ   
     นายเทพลขิิต  ศริิวงศ ์
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน    
     นายสุพัฒน์  แนวจ าปา 
แผนกวิชาบัญช ี  
     นางสาวเบญญาดา  ออ่นน้อม 
แผนกวิชาสามัญฯ   
     นางสาวทิพยดา  สาระชาต ิ

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางพนิดา  องค์สวัสดิ ์

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นายวิเชียร  ก าทอง 



 



จังหวัดอุบลราชธานี

 30  กันยายน   2563

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

Jin
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2563    ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตค. 2563

ผู้ให้ข้อมูล นายภัทรศักด์ิ  ภัทรธรรมพิบูล

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีบุคลากรท้ังส้ิน  308 คน

ก. ข้าราชการ 101 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน

2 ข้าราชการครู 96 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 197 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 125 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 70 คน

3 ครูผู้ทรงคุณค่า 2 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 48 คน 0 คน 48 คน

 - ปริญญาเอก 1 คน 0 คน 1 คน

รวม 246 คน รวม 64 คน 311 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 68 คน 194 คน

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ 0 คน 0 คน 0 คน

รวม 128 คน รวม 70 คน 198 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

ผลิตช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2

แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น

เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายธีระศักด์ิ   สัตย์ธิพันธ์

นายพยุงศักด์ิ  ทศไกร

ป.ตรี

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

ผลิตช้ินส่วนด้วยเคร่ืองมือกล 2นายประสิทธ์ิ     พลศรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

หน.แผนกวิชาช่างยนต์

หน.งานโครงการพิเศษฯ

ป.ตรี

งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

นายกตนนท์  นาทัน

ป.ตรี

หน.งานความร่วมมือฯงานส่งก าลังรถยนต์

นายจตุรงค์  อ่อนสาร

ป.ตรีนายพงศ์พันธ์   ประทุมชาติ

ป.ตรี

นายณรงค์   สุรินทร์

หน.แผนกวิชาช่างอากาศยาน

งานระบบเคร่ืองยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายเชาวลิต  บุญมา

งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์

ป.ตรี

งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์

นายวันชัย  นิยมวงศ์

ป.ตรี

นายอนุพันธ์  จารุพงษ์

(ป.เอก/โท/ตรี...)

หน.งานอาคารฯ

รองผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ช่ือ - สกุล

นายสุนันท์   อินทร์งาม

วุฒิการศึกษา

นายมนตรี  สุริยพันตรี

นายสุวิชา  ม่ันยืน

ป.โท

ป.โท

ป.โท

นายไวพจน์  ศรีธัญ

ป.ตรี

กลศาสตร์เคร่ืองกล

งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้ารถยนต์

งานบ ารุงรักษารถยนต์

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนป.ตรี

นายอินทรายุธ   เชสูงเนิน

นางกัลยณี  บุญสุข ป.ตรี เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายชนะ  สุทธิประภา ป.ตรี เขียนแบบเคร่ืองมือกล 1

นายศักรินทร์  ไชยปัญา

ป.โท

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายอนุรักษ์     กลางแก้ว ป.โท Electrical Fundamental for Aviation 

Maintenance

ป.โท การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

นายรังสรรค์  สะสมผลสวัสด์ิ ป.โท เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ป.ตรี การส่งและจ่ายไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

นายอาคม   ปาสีโล ป.โท วิจัยเพ่ืองานอาชีพ

ล าดับ
ปฏิบัติหน้าท่ี

นายธีรเดช  ทิมา ป.ตรี

หน.แผนกวิชาช่างเช่ือม

รองผู้อ านวยการ

ป.โท

นายเถลิง      บุญเสนา ป.ตรี

นายตฤณ   แสนลา ป.ตรี

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ์

นายวสันต์  สุดหา

นายสุกรี    พรมนิกร

นายวิทยา    กองตระกูลดี ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

นายอภิสิทธ์ิ  พรมดอน

สอนวิชา

นายสมชาย  แววศรี ป.ตรี งานเคร่ืองยนต์ดีเซล

กระบวนการเช่ือม
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32

33

34

35

36

37

38

39

40 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

41 การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

42 การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร

43 ดิจิตอลเบ้ืองต้น

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 เขียนแบบเบ้ืองต้น

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ป.ตรี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

หน.แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน

นายเจริญพร   เจตอธิการ ป.โท การติดต้ังไฟฟ้า 2

วงจรไฟฟ้า 1

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นป.ตรีนายสมลักษณ์  ศรีพนากุล

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าป.ตรี

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบระบบไฟฟ้า

นายโชคชัย  แสนโท

นายสุวภัทร  อมรค าตัน ป.ตรี

นายสนุทร  ดอนชัย ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

ป.ตรี

ป.ตรี

นายวิเชียร  ก าทอง

ป.โท งานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล

นางจุฬาพรรณ์   คณารักษ์ ป.โท งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายพรศักด์ิ    บุญพา ป.ตรี การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

คอมพิวเตอร์

นายคารมย์    แก้วกันยา

ป.ตรี

ป.โท

กลศาสตร์เบื้องต้น

งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

นางกนกพร   ไชยวิเศษ ป.โท วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง

การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์

นายทรงศักด์ิ    สัตนาโค ป.ตรี

นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ป.โท

นายอดิศักด์ิ   เจริญพงษ์ ป.โท ความแข็งแรงของวัสดุ

นายอุดมศักด์ิ   วิริยสิทธาวัฒน์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์นางสาวธิดารัตน์  บุญดล

ระบบวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

นายชนินทร์   พบลาภ ป.โท การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

นายทวี  ห้วยทราย ปทส. พ้ืนฐานการปฏิบัติงานโยธา

นายเผด็จศึก  แสนุวงศ์ ป.ตรี วงจรพัลส์และดิจิตอล

นางเสาร์วันดี  ผ่านเมือง ป.โท คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

นายสนอม  ทิพยรัตน์สุนทร ป.โท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

นายสวัสด์ิ    ธงไชย ป.โท การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดิจิตอลเทคนิค

นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ หน.แผนกเทคโนโลยีสานสนเทศ

หน.งานกิจกรรมฯ

นายณภัทร  พรกิตติกมล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายอุทัย  พลเขตต์ ป.โท งานเทคนิคเบ้ืองต้น

นายฐิติพันธ์  พิมพ์ชาย ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

ป.โท งานเทคนิคเบ้ืองต้นนายสุพัฒน์   แนวจ าปา

หน.แผนกวิชาช่างโยธา

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายปริวัฒน์  ยืนย่ิง ป.ตรี เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา

นายอิทธิพล  สุขเติม ป.ตรี

ป.โท

นายปัญจพร  พฤกษชาติ

ป.ตรี

นายชูเกียรต์ิ   ประมุขกุล ป.โท การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายชาญวิทย์  กอแก้ว

หน.งานหลักสูตรฯ

นายยศสรัล  แสงสาย

นายเกียรติศักด์ิ  ชินาภาษ ป.โท

นายวัชระ     ประคองพันธ์

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ว่าท่ี ร.ต.กรีฑาวุฒิ    ทนงจิตร

ว่าท่ี ร.ต.คมกริช  สายพิณ ป.ตรี

นางสุวรรณา  โกศัลวัฒน์ เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

นายรณฤทธ์ิ  อมรสิน

หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายสถิระ    กาญจันดา ป.ตรี

นายอุทัย   ไชยวิเศษ ป.โท กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

นายสงบ  ฉ้งทับ ป.โท

หน.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

หน.งานส่ือฯ

หน.งานทะเบียน

นายชวินทร์  พลหาญ ป.โท หน.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายนิสิต  ตันติวัฒนไพศาล ป.โท

หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

http://curri.utc.ac.th/?ph=cur/teaching.php&mths=444&human_id_right=312#
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

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)

ป.ตรี

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ป.โท ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ป.ตรี

นายละพล         ด าพะธิก ป.ตรี

ป.ตรี

นางพนิดา  องค์สวัสด์ิ ป.โท

นางสาวชญานันทน์    หอมจิตร ป.ตรี

นายณราวิตญ์  มีดี

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ

ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

ป.โท

ป.ตรี

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแลพ

ส่ิงแวดล้อม

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.เอก

ป.โท

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ว่าท่ี ร.ต.อัครวินท์  พละศักด์ิ ป.ตรี

นางดาราวรรณ  รอดสิน

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิมนตรี ป.ตรี

นางสุภัดสา  ศิริชนะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

หน.งานบุคลากร

หน.แผนกวิชาสามัญฯ

นางทิพวรรณ   สายพิณ

ป.โท ภาษาไทยพ้ืนฐาน

นางขนิษฐา  ดาโรจน์ ป.ตรี ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ

นายเกียรติพล  บุญหล่อ ป.ตรี ภาษาไทยพ้ืนฐาน

นายปราโมทย์   สายภา ป.โท แคลคูลัส 1

นางสาวปราณี  ศรีมันตะ

วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

นายภัทรศักด์ิ  ภัทรธรรมพิบูล ป.โท แคลคูลัส 1

นายอิทธิวัฒน์    ไทยแท้ ป.โท วิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการ

ส่ือสาร

หลักเศรษฐศาสตร์

นางมลีทอง  จารุพงษ์

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

นางอรทัย  ชาเสน ป.โท

ชีวิตกับสังคมไทย

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

นางศิรินณา  ดอนชัย

นางสาวพิมพ์อธิชา    จันทร์สุตะ

ป.โท

ชีวิตกับสังคมไทย

นางเบญญาดา    อ่อนน้อม ป.ตรี การบัญชีเบ้ืองต้น

นางทิพากร  แต้ศิริเวชช์ ป.ตรี

การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินค้า

นางสาวธันยาภักค์  ธนชัยผลฐานิส ป.ตรี การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่ือ - สกุล

สอนวิชา(ป.เอก/โท/ตรี...)

นางสุพรรษา  หิมะคุณ

นางสาวพรพิมล  ละเภท

นายบรรเจิด   กัญญาพันธ์ ม.6

หน.งานสารบรรณ

หัวหน้าวัดผลฯ

หน.งานวิทยบริการ

หน.แผนกวิชาบัญชี

หน.หมวดภาษาอังกฤษฯ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

หน.งานการเงิน

หน.งานสวัสดิการฯ

ธุรการท่ัวไป

หน.งานบัญชี

ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี

หน.งานแนะแนวฯ

ล าดับ
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6.3.4. ครูผู้ทรงคุณค่า รวม 2 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1

3

6.3.5. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 125 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

ป.ตรี

นายวีระพล   นันตะเสน

นายเอกชัย  แก้วนิมิตดี

ช่ือ - สกุล

นายชเวงศักด์ิ  แก้วเนตร ป.ตรี งานไฟฟ้ารถยนต์เบ้ืองต้น

ป.ตรี

นายพงศกร  ภูมิพันธ์

นายณภัทร   ชมเช่ียวชาญ

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

นางสาวจิรภา  เลือกนารี ป.ตรี งานวัดละเอียดช่างยนต์

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา ป.ตรี

นายอธิวัฒน์  สาร์โพดา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

กลศาสตร์วิศวกรรม

นางสรัญญา   งานสัมพันธฤทธ์ิ

ป.ตรี

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฎ ป.ตรี

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

นายถนัดกิจ  ชะนะกุล

ป.ตรี

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

นายเกริกฤทธ์ิ  ส่งเสริม ป.ตรี

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม

ป.ตรี เคร่ืองท าความเย็น

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

ป.ตรี

นายธีรศักด์ิ  จังภูเขียว ป.ตรี

ป.ตรี

เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

นายคุณากร  ผ่านส าแดง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

ปฏิบัติหน้าท่ี

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

นายประสิทธ์ิ  ทุมนัน

นายกฤตนันท์  สันติวงศกร ป.ตรี

นายสุพัฒน์  นามเหลา ป.ตรี

 ว่าท่ี ร.ต.สุพจน์ พันธ์พิพัฒน์

ช่ือ - สกุล
สอนวิชา

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท

งานปรับอากาศรถยนต์

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

นายนรา       เดชะค าภู

นายนัฐวัฒน์  วงษา ป.ตรี

นายสมบัติ     แนวจ าปา ป.ตรี

นายธนพงษ์  ศักด์ิเจริญ

ป.ตรี

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

งานส่งก าลังรถยนต์นายถาวร      สีถาการ

งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

นายอนุชิต    มุ่งคุณการ ป.ตรี กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3

งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือกป.ตรี

ป.ตรี

งานเขียนแบบช้ินนส่วนเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์

ป.ตรี งานเช้ือเพลิงแก๊สยานยนต์

ป.ตรี นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี งานเตรียมผิวงาน

นายอิทธิพล  บุดดีค า

งานเคร่ืองล่างและส่งก าลังรถยนต์เบ้ืองต้น

นายพรรณเชษฐ์  ทองค าใส ป.ตรี งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

นายพงษ์ศักด์ิ  เนตรสง่า

นายจีระวุฒิ    ประกอบดี

นายปัญจพล  ทัดเทียม ป.ตรี งานเตรียมผิวงาน

งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

นายวีระพงศ์  รองทอง

งานเตรียมผิวงาน

นายสรรพสิทธ์ิ  ละออเอ่ียม ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.งานท่ีปรึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าท่ี

ล าดับ

ล าดับ

นายประดิษฐ์  เทศาราช

นายรัฐฉัตร  จันทป

ล าดับ ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
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นายพิริยะ  ข่ายกระโทก ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายภัทรพนธ์  ไชยค าภาวีราธัช ป.ตรี

นายธีรภัทร์  มณีวงษ์

ป.ตรี

ป.ตรี

นายนครินทร์  นิมิปาล ป.ตรี

นายเจนวิทย์  ศรีพิมพ์

งานส่งถ่ายก าลังนายชินวัตร  ทิวาพัฒน์ ป.ตรี

เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ินรินทร์  สถิตรัชตสถาพร ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นางสาวบุญจิราธร  สมสุพรรณ ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายปฏิพาน  เสระทอง ป.ตรี งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบ้ืองต้น

นางสาวไพลิน  แนวจ าปา ป.ตรี

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายอรุณพงษ์  ค าศรี ป.ตรี งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

ป.ตรี

นายโสภิณัฐ     แสดงจิตร

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นายธราดล  สุโยธา ป.ตรี

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้นนายปพนธนรัฐ  รฐามัลลาธัชนิธิ

นายเศรษฐราวุฒิ  กิติราช ป.ตรี การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

นางสาวพัชรา   สุภาวงษ์ ป.ตรี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

ป.ตรี

นายธเนศ  ป้องค ากวย ป.ตรี เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม

ป.ตรี ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

นางสาวสาวิตรี  ค าศิริ ป.ตรี การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร

นายพงษ์ธนวุฒิ  ใจกล้า ป.ตรี เคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

นายฐาปกรณ์  กองษร ป.ตรี การติดต้ังไฟฟ้าในและนอกอาคาร

นายพีรวัฒน์  สายภา ป.ตรี การประมาณการติดต้ังไฟฟ้า

นายณัฐพล  สุนทร ป.ตรี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

นางสาวบุศราภรณ์  ศรีมูลเขียว ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

นายชัยชนะ  จารุกรสกุล ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

นายธีรวัฒน์  ศิลาวรรณ์ ป.ตรี เคร่ืองกลไฟฟ้าและการควบคุม

นางสาวภัสธิดา  สร้อยสนธ์ิ ป.ตรี เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า

นายสามารถ    เวชอุดม ป.ตรี เคร่ืองรับวิทยุ

นายอนุสรณ์  จารุกมูล ป.ตรี เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายสุกาย  เก้ือทาน ป.ตรี คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

นายประเสริฐ์  ไกรษี ป.ตรี เคร่ืองเสียง

นายอดิศักด์ิ  แหวนวงษ์ ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

นายสุรชาติ  วิชาชัย ป.ตรี วงจรดิจิทัล

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ป.ตรี วงจรพัลส์และสวิตชิง

นายธนิต  ป้องค ากวย ป.ตรี การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

นายสุรพงษ์  สามแก้ว ป.ตรี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

ป.ตรี งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

ป.ตรี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายพงศ์พิรัฐ  ตันติเศรษฐ

ป.ตรี

นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ์

นายวิสันต์  ขาววงศ์

นายวีระชัย  ค ามา ป.ตรี งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

นางสาวปราณี  กอเมืองน้อย

นายโชคชัย  สายสะอาด ป.ตรี งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น

ว่าท่ี ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร

งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล

ป.ตรี

นายศตวรรษ  วารินทร์ ป.ตรี

เคร่ืองมือวัดไฟฟ้า
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ป.ตรี การอ่านแบบ

ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นางสาวเสาวภา   ยุติ ป.โท พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ป.ตรี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวคุณากร ป้ันปรีชา ป.ตรี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล  นราชัย ป.ตรี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

นายพิทักษ์   ธิบูรณ์บุญ ป.ตรี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

นายภัทรพงศ์  สารักษ์ ป.ตรี วงจรไฟฟ้าและการวัด

นายศุภพงศ์  บุญประสม ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

นายเจษฏาภรณ์  สุทธิกุล ป.ตรี

ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายปรัชญานันท์  ญาณเพ่ิม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี ป.ตรี  การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

นายกรกฏ  บุญศิริโชควัฒนา ป.ตรี

นายธนกฤต    สมคะเนย์ ป.โท การระดับเบ้ืองต้น

นางสาวภัทรวริน  บุญทา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นายกิติศักด์ิ   แนวบุตร ป.โท การประมาณราคางานโยธา

นายพีระพงศ์  สายสีนวล

นายภาสกร  จวนสาง ป.ตรี กฏหมายก่อสร้าง

ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

นางสาววิรัลรัตน์  ปางชาติ

นายวศวิชิต  จันทร์เกษ

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์ ป.โท การเขียนแบบโยธาเบ้ืองต้น

นายภาสกร   วงศ์จันทร์ ป.ตรี การระดับเบ้ืองต้น

นางสาวปรีดาพร  วงษา ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

ว่าท่ีร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ ป.ตรี การเขียนแบบโยธาเบ้ืองต้น

นายศิริทรัพย์  สุราทิพย์ ป.ตรี งานไม้

นายธนวัฒน์  ปล่ังกลาง ป.ตรี คณิตศาสตร์ช่างโยธา

นายสมปอง  เพ่ิมพูล ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

นายกายสิทธ์ิ  นามลาด ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น

นายเดชพล  ยศพันธ์ ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น

นายธนาคาร  กอมมณี ป.ตรี วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

นายพงษ์ธวัช  พวงศรี ป.ตรี วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

นางกัลยกร  อมรค าตัน ป.ตรี กฎหมายธุรกิจ

นางสาวจุไรรัตน์  อักโข

นางสาวณภัสนันท์  ก าลังหาญ ป.ตรี การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

ป.ตรี การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

ระบบบัญชี

นางสาวนุชจานี  กล้าลอด ป.ตรี ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวรุ่งอรุณ  ไตรวงษ์ ป.ตรี คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ

นายธานินทร์  สันตะวงษ์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิค

นางสาวสุภาวรรณ    อุ่นช่ืน ป.ตรี

นายกร  วนะรมย์ ป.ตรี

พ้ืนฐานการจัดการฐานข้อมูลป.ตรี

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

นายปัญญวัฒน์  สุภาคาร ป.ตรี พ้ืนฐานการจัดการฐานข้อมูล

นางสาวเอมอร  สิมาทอง

นางสาวรัชฏาเนตร  สุร าไพ ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

นางสาวภัทราภรณ์  เผือกนอก ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

ว่าท่ี ร.ต.วิทยา  เจริญทัศน์

นายธนวัฒน์  พร้อมสุข ป.ตรี

ระบบเสียงและระบบภาพ

นายชนาธิป   ชุนรัมย์ ป.ตรี เคร่ืองมือวัดโทรคมนาคม

นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์
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114
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117
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119
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124 ภาษาไทยพ้ืนฐาน

125

6.3.5. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 70 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

25

26

27

28

นางสาวสกลสุภา    สุนทร

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

งานบริหารงานท่ัวไป

งานการเงิน

งานการเงิน

พนักงานท าความสะอาด

นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานบริหารงานท่ัวไป

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

งานบริหารงานท่ัวไป

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

พนักงานท าความสะอาด

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

นักการภารโรง

พนักงานท าความสะอาด

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

งานบุคลากร

นางสาวสายใจ  สง่าจิต ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

นางสาวไพจิตร  โสภาย่ิง ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ

นางสาวดวงกมล   สุริยงค์ ป.ตรี

นางสาวปาริฉัตร  หารค าอุ้ย ป.ตรี

ชีวิตกับสังคมไทย

นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ

ป.ตรี

นายสัญชัย   สุขเกษม ป.ตรี ทักษะการด ารงชีวิตเพ่ือสุขภาวะ

นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง ป.ตรี

ป.ตรี

นางสาวนฤมล  ดวงชาทม

ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

นางสาวกฤติกา  แตงโสภา ป.ตรี

นายสุดใจ  พรมดงมัน

ศาสตร์พระราชา

ป.ตรี หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม

นายอนันต์   ละบาป

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

นางสาวเสาวรส  แซ่แดง

สอนวิชา

นายชูศักด์ิ  อูปแก้ว

นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติ

นายปรีชา  ศรีสมุทร ป.4

ป.6

นายวิมล   แว่นแคว้น ม.6

ม.6

นายสุนทร   นามวงศ์ ม.3

นายคาวิน    นนทการ ป.6

นายอุทร   นะที ป.6

นางวิภา   จันทะวารีย์ ป.4

นางสาวกัญหา  เจริญนิตย์ ป.4

นายสมคิด  แผ่นทอง ป.6

นางหนูจร   แว่นแคว้น ม.3

นางสาวเมตตา  กาญจนลักษณ์ ป.7

นางอรทัย   บุญยะราช

งานการเงิน

นางร าไพ    แว่นแคว้น ป.6

นางอุลัยวรรณ  บุญสมยา ม.6

ม.6

นางอมรา  ศรีเมือง ม.3

นางสาวรัตนา   คร้ังพิบูลย์

นางสาวหนูนิตย์  โมลาศรี

นางธัญชนก ชาติสง่า

ปวส.

ม.3

 นางยุภาพร ดวงแก้ว ป.ตรี

ปวส.

นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์จ าปา ปวส.

นางจันจิรา  ดาผา

นางสริณญา    โคตรรส าราญ ปวส.

นางปิยะนุช  ส่องแสง

นักการภารโรงม.6

ปวส.

ป.ตรี

ป.6

นายสุรพงศ์  กันตะบุตร

นางสาวสุทธีรา  มีชีย

ล าดับ ช่ือ - สกุล
ปฏิบัติหน้าท่ี

พนักงานขับรถ

นายนวมินทร์  ลาภสาร พนักงานขับรถ

ปวส.

(ป.เอก/โท/ตรี...)
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
67
68
69
70

ปวส.

นายบัญชา  หาแก้ว

ป.ตรี

นางสาวเยาวเรศ  ทรายแดง

นางสาวพิชญธิดา  รบกล้า

นางสาวแสงพล   ชลกาญจน์

ป.ตรี

นางสาวรุ่งทิพย์  สมสุวรรณ

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ศูนย์ก าลังคน NEEC

ปวส.

งานห้องสมุด

นางสาวเย่ียมจิตต์  สายงาม

งานทวิภาคี

งานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี

นางสาวปริม  อุปถัมภ์ ปวส. งาน อศจ.

นางสาวจิรนันท์  พันธ์โชติ

นางจินตนา  ไฉยากุล

นายอาทิตย์  จินดาศรี

งานวัดผลฯนางจันทร์เพ็ญ    จ าปาอ่อน ป.ตรี

นายศุภชัย  ทองสกุล ป.ตรี งานส่ือการเรียนการสอน

งานห้องสมุด

นางสาวปวีณา   ยินดีงาม ป.ตรี

งานแนะแนวฯ

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวประภาเพ็ญ  ดิศแพทย์ ป.ตรี

งานห้องสมุด

งานวัดผลฯ

นางสาวจีรนันท์    เบ้าเงิน

งานสวัสดิการฯ

นางฉวีวรรณ      สาริบุตร งานวิชาการ

 นางปนิตา   โพธ์ิทอง ป.ตรี งานแนะแนวฯ

นางสาววราวรณ์  มูลมิน ปวส.

นายประชาธิป    ส าเภา ปวส. งานกิจกรรม

นางสาวธนพร  บรรลือหาญ งานปกครองป.ตรี

นางสาววรินทร์ภรณ์   สวาทชาติ ป.ตรี งานครูท่ีปรึกษา

งานแนะแนวฯ

งานพัสดุ

 งานวิจัยฯ

งานความร่วมมือ

นางสาวสมัยพร   ก าลังงาม

งานกิจกรรมนางสุกัญญา   มุสิกฤกษ์ ป.ตรี

ปวส.

งานพัสดุ

งานวางแผนฯ

งานการบัญชี

งานศูนย์ข้อมูลฯ

งานประกันคุณภาพ

งานทะเบียน

งานพัสดุ

งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานการบัญชี

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวศิรินทรา  หนองกก ปวส. งานการค้าฯ

ปวส.

นางสาวสมฤทัย  เจริญเชาว์ ปวส.

นางชรินทร์รัตน์    กุลสิริธนาชล

นางสาวสุนันทนา  ปิดทอง ปวส.

นางสาวกรวรรณ  สอนตะคุ ปวส.

นางสาวพิมพ์ชนก  สารวัน

ปวส.

นางสาวพิชชาพร  ป้อมไชยา ปวส. งานพัสดุ

นางวิมลพันธ์  พร้อมสุข ปวส.

นางนภา   เสมอภาค

นางสาวนัตญา  ฤทธิศักด์ิ ปวส.

นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์

ป.ตรี

นางสาอภิกษณาน์ พรมกลัดพะเนาว์ ป.ตรี

นางนฤมล          จินะปัญญา ปวส.

นางสาวสุวรีย์     โสวะภาสน์ ปวส.

นายพันพิภพ  จันทิมาต ปวส.

นายพงษ์ศักด์ิ   พร้อมสุข ปวส.

ปวส.

นางสาวเจนจิรา  สบายใจ

ปวส.

ป.ตรี งานห้องสมุด

นางสาวชมพูนุท  วงศ์เพ็ญ ปวส. งานประชาสัมพันธ์

งานทวิภาคี

นางสาวนุชจรินทร์  อมรสิน ป.ตรี
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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 912 788 700 2,400 1,383 1,332 2,715 120 17 17 5,132

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์

   สาขางานยานยนต์ 266          250          182          698 698

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

   สาขางานเคร่ืองมือกล 138          131          110          379 379

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ

   สาขางานผลิตภัณฑ์ 5             20           25           50 50

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 221          152          152          525 525

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 45           52           59           156 156

 - สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม

   สาขางานโทรคมนาคม  - 14           9             23 23

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 101          67           52           220 220

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2563  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 1/2563  (ปีปัจจุบัน)

5,132

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

Jin
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 - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

   สาขางานก่อสร้าง 24           35           34           93 93

 - สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 23 11 27 61 61

 - สาขาวิชาช่างโยธา

   สาขางานโยธา 89 56 50 195 195

 - สาขาวิชาเคร่ือกล

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคยานยนต์   (ม.6) 213          158          371 371

   สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 120          112          232 232

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   สาขางานเคร่ืองมือกล (สายตรง)

   สาขางานเคร่ืองมือกล (ม.6) 189          162          351 351

   สาขางานเคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) 75           65           140 140

   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           85           169 169

   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           11           23 23

   สาขางานระบบส่ือสารวิทยุ (ทวิภาคี) 15           15 15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  (ทวิ) 17           17 17

   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 26

 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6) 13 15 28 28

 - สาขาวิชาโยธา

   สาขางานโยธา  (สายตรง)

   สาขางานโยธา  (ม.6) 100 84 184 184

   สาขางานโยธา  (ทวิภาคี) 29 51 80 80

 -สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

 - สาขางานช่างอากาศยาน (ม.6) 31 30 61 61
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- สาขางานเทคโนโลยียานยนต์   

   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 33 10 43 43

- สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า

   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 13 7 20 20

- สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 9 9

2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 13 25 25

   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี 94 108 202 202

 - 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 ................
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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 60 60 3,112

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 2564  (ปีต่อไป) 

ภาคเรียนท่ี 1/2564  (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

Jin



37

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

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 20 20

 -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 เงินรายได้ รายจ่ายอ่ืน งบด าเนินงาน

      (475)      

 เรียนฟรี 15 ปี

การจัดการศึกษา

ต้ังแต่ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรียนการ

สอน)

อุดหนุนท่ัวไป  รวม

งบท่ีรับจัดสรรค์   1,440,600.00   12,806,600.00      69,055,000     236,000  2,049,840        85,588,040   60,685,000.00   5,383,600    2,100,000.00     2,737,900      23,103,616        14,210,220    108,220,336    193,808,376

สรุปงบรายจ่าย   1,440,587.58   12,806,299.43      69,055,000     236,000  2,047,930     85,190,686   30,468,549.50   5,355,199    2,099,357.52     2,737,815      23,103,616        13,992,443      77,805,550       162,996,236

 - งบบุคลากร -               -                    -                -          2,047,930 2,047,930      12,201,898         -             12,314,041     -                  19,844,530        21,892,460        

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  -                   1,982,040  1,982,040      -                1,982,040      

- เงินสมทบประกันสังคม -                -                   65,890       65,890          -                65,890          

ค่าจ้างครูพิเศษ  -               7364995 7,467,379        14,832,374     14,832,374    

- เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) -               668610 678,052           678,052         678,052        

ค่าลูกจ้างช่ัวคราวธุรการ -               2672600 2,679,340        2,679,340      2,679,340      

 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) -               327966 329,140           329,140         329,140        

ค่าลูกจ้างช่ัวคราวนักการภารโรง แม่บ้าน พนักงานขับรถ -               1002233 995,130           995,130         995,130        

 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) -               165494 165,000 330,494         330,494        

 -  งบด าเนินงาน 636,409.73    12,400,819.10      -                -          -          13,037,229    579,615      10,789,575     -                  18,933,353     31,970,582    

      - ค่าตอบแทน -               4,650,230.00    -                -          -          4,650,230      -             10,704,460     -                  10,704,460     15,354,690    

 - เงินค่าสอนพิเศษ 4,526,730.00     4,526,730      10,704,460      10,704,460      15,231,190     

 - เงินธุรการ 123,500.00      123,500        725,450           725,450          848,950          

      - ค่าใช้สอย -               990,623.04      -                -          -          990,623        2,105,808       -           -                 523,940      85,115           2,714,863      3,705,486      

 - ค่าสูบส่ิงปฏิกูล  -                 -                

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 504,753.00        504,753        656,193           523,940       85,115            1,265,248        1,770,001       

 - ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 422,193.00        422,193        -                 422,193          

 - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 32,182.04         32,182          309,615           309,615          341,797          

 - วัสดุหนังสือ  วารสานและต ารา 31,495.00         31,495          -                 31,495           

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

 -                   -               -                 -                 -                

 - ค่าวัสดุ 518,017.00    5,131,606.00    -                -          -          5,649,623      -                 55,675        -                -                  55,675           5,705,298      

 - วัสดุส านักงาน 518,017.00     102,106.00        620,123        55,675         55,675            675,798          

 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 219,900.00        219,900        -                 219,900          

 - วัสดุการศึกษา 4,809,600.00     4,809,600      -                 4,809,600       

ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 118,392.73    1,628,360.06    -                -          -          1,746,753      5,458,355       -           -                 -             -                -                  5,458,355      7,205,108      

 - ค่าโทรศัพท์ -                20,092.37         20,092.37        20,092.37       

 - ค่าอินเตอร์เน็ต 392,496.34       392,496.34      392,496.34     

 - ค่าน้ าประปา 118,392.73     253,027.68        371,420.41     330077.56 -                   330,077.56      701,497.97     

 - ค่าน้ าประปาค้างจ่าย 1 เดือน 67,533.53         67,533.53        67,533.53       

 - ค่าไฟฟ้า 1,375,332.38     1,375,332.38   2,748,429.33     -                   2,748,429.33   4,123,761.71   

 - ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 3 เดือน 1,844,048.03    1,844,048.03   1,844,048.03   

 - ค่าไปรษณีย์ 55,678.00         55,678.00        55,678.00       

 - งบลงทุน 159,131.00      69,055,000         69,055,000    10834269 10,834,269     79,889,269    

   ส่ิงก่อสร้าง -                -               

อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการ 28,600,000       28,600,000     -                28,600,000    

อาคารโรงฝึก 4 ช้ัน 35,780,000       35,780,000    -                35,780,000    
   ครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2563) -               -                -               

ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ 4,675,000        4,675,000       -                4,675,000      

-                -               

ปรับปรุง -                -               

-                -               

งบลงทุน เงินรายได้ -               -                -               

ครุภัณฑ์ -               6,393,053         6,393,053      6,393,053      

ปรับปรุง 159,131.00        159,131        4,441,216         4,441,216      4,600,347      

-               -                -               

 - งบเงินอุดหนุน -               -                 -                236,000    -          -               153,582          5,355,199  2,099,358        -                -                   13,992,443       21,600,582     21,600,582    

ค่าหนังสือเรียน -               5,761,703.90    5,761,703.90  5,761,703.90  

ค่าอุปกรณ์การเรียน -               1,135,510.00    1,135,510.00  1,135,510.00  

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -               2,158,200.00    2,158,200.00  2,158,200.00  

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) -               ####### -                  498,355.60     498,355.60    

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) (ศูนย์ถาวร) ####### 200,000.00     200,000.00    

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ ####### 420,000.00     420,000.00    

โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 236,000    58,742            58,742           58,742          

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 117,500 117,500         117,500        

โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน 26,000 26,000           26,000          

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  โครงการช่างพันธ์ R 45,000      45,000           45,000          

โครงการคลินิกคุณธรรม 35,000            35,000           35,000          

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ####### 179,891         179,891        

โครงการ "ต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง " ช่วงเทศกาลปีใหม่ 45,500            45,500           45,500          

โครงการ "ต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ -                -               

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 35,500      35,500           35,500          
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 35,500      35,500           35,500          

โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 14,340            14,340           14,340          

คชจ.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 40,000      40,000           40,000          

คชจ.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) 1,383,000  1,383,000      1,383,000      

คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200    379,200         379,200        

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200    235,200         235,200        

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000    300,000         300,000        

เงินอุดหนุนองค์การวิชาชีพฯ 2,299,929.50 2,299,929.50  2,299,929.50  

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 693,600 693,600         693,600        

เงินอุดหนุนคชจ.ในการจัดการศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่(อากาศยาน) 1,800,000 1,800,000      1,800,000      

คชจ.โครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่(อากาศยาน) 309,000    309,000         309,000        

โครงการอบรมการจัดท าขอรับการประเมินเพ่ือเป็นสถานศึกษา AMTO 500,000    500,000         500,000        

โครงการพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Vec Online Course) 224,400    224,400         224,400        

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 110,400    110,400         110,400        

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ 59,752      59,752           59,752          

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 1,099,357.52   1,099,357.52  1,099,357.52  

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนระบเคร่ืองยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลาง 400,000    400,000         400,000        

โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพก าลังคนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศฯ 1,000,000        1,000,000      1,000,000      

-                -               

 - โครงการ 804,177.85    246,349.33      -                -          -          1,050,527      7,278,800.50   2,158,200    -                -                  6,592,816      2,158,200      

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 59,140.00        59,140          443,714.20      248,903      692,617         751,757        

2.  งานพัฒนาบุคลากร -               232,850.00      232,850         232,850        

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 804,177.85    187,209.33      991,387        3,758,052.65   1,909,297    5,667,350      6,658,737      

4.  ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ. 2,844,183.65   2,844,184      2,844,184      
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1. ประมาณการรายรับ 107,867,000 บาท -31,977,870

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) 59,800,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 26,000,000   บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 27,000,000   บาท

- รายรับอ่ืน ๆ 6,800,000    บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 48,067,000 บาท

1 งบบุคลากร 1,782,800 บาท

2 งบด าเนินงาน 12,933,000 บาท

3 งบลงทุน บาท

4 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 16,380,000 บาท

5 ค่าหนังสือเรียน 4,800,000 บาท

6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,104,000 บาท

7 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,160,000 บาท

8 เงินสมทบประกันสังคม 77,714 บาท

9 สาธารณูปโภค 1,600,000 บาท

10 เงินอุดหนุน  (475) 2,280,000 บาท

11 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

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

13 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ 250,000 บาท

14 โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 150,000 บาท

15 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

16 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน 25,000 บาท

17 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 46,800 บาท

18 โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

19 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

20 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000         บาท

21 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000         บาท

22 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 63,840         บาท

23 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 74,280         บาท

24 โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 28,860         บาท

25 โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 3,566          บาท

26 โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปีใหม่ 28,860         บาท

27 โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต์ 29,080         บาท

28 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 112,000       บาท

29 โครงการ DLTV R Servive 6,800          บาท

30 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

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

32 คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

33 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200 บาท

34 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000 บาท

35 เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 10,000 บาท

36 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 10,000 บาท

37 โครงการตรวจซ่อมจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว 20,000 บาท

ส่วนท่ี 3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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2. ประมาณการรายจ่าย 139,844,870 บาท

งบบุคลากร 30,786,704  บาท

 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,782,800    บาท

 - เงินสมทบประกันสังคม 1,547,700    บาท

 -  ค่าจ้างครู, ค่าครองชีพ 17,005,400  บาท

 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี, ค่าครองชีพ 6,695,704    บาท

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

 '- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 1,500,000    บาท

งบด าเนินงาน 49,237,601  บาท

 -  ค่าสอน 28,200,000  บาท

 -  ค่าธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา) 700,000       บาท

 -  ค่าเช่าบ้าน -             บาท

 -  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3,490,000    บาท

 -  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000    บาท

 -  ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000       บาท

 -  ค่าสูบส่ิงปฏิกูล 40,000        บาท

 -  สาธารณูปโภค 7,200,000    บาท

 -  ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต 200,000       บาท

 -  ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ. เต็มข้ัน -             บาท

 - ซ่อมครุภัณฑ์ 200,000       บาท

 - ซ่อมส่ิงปลูกสร้าง 30,000        บาท

 - จ้างเหมาบริการ 40,000        บาท

 -  วัสดุส านักงาน 2,810,000    บาท

 -  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000       บาท

 -  ค่าวัสดุการศึกษา 4,587,601    บาท

 - วัสดุหนังสือ  วารสานและต ารา 100,000       บาท

งบลงทุน 32,977,900  บาท

  ส่ิงปลูกสร้าง 22,377,900  บาท

 - อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ช้ัน 1 หลัง 22,377,900   บาท

บาท

  ครุภัณฑ์ 10,600,000  บาท

 - ชุดฝึกแสดงระบบฉีดเช้ือเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน 1 ชุด 1,800,000 บาท

 - ชุดฝึก Avionics trainer 1 ชุด 3,300,000 บาท

 - ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน 1 ชุด 5,500,000

งบลงทุน เงินรายได้ 4,545,000   

  ส่ิงปลูกสร้าง -            บาท

  ครุภัณฑ์ (สถานศึกษา) 4,545,000   บาท

1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  20 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 440,000       บาท แผนกวิชาช่างโยธา

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท 53,800        บาท แผนกวิชาช่างโยธา

3 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 40,200 บาท 241,200       บาท แผนกวิชาช่างโยธา

4 คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 26 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 520,000       บาท แผนกวิชาช่างยนต์

5 โทรทัศน์ LED ขนาด 65 น้ิว จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 80,000        บาท แผนกวิชาช่างยนต์

6 คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 จ านวน  20 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท 500,000       บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

7 คอมพิวเตอร์ 16 เคร่ือง เคร่ืองละ 18,000 บาท 288,000       บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000       บาท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

9 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง 20,000 บาท 100,000       บาท แผนกวิชาช่างไฟฟ้าฯ

10 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000       บาท แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ

11 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000        บาท แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ

12 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 บีทียู 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท 105,000       บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

13 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท 70,000        บาท หมวดคณิตศาตร์

14 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 บีทียู 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท 70,000        บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
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15 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000        บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

16 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 15,000 บาท 30,000        บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

17 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000        บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

18 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000        บาท แผนกวิชาการบัญชี

19 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 100,000       บาท แผนกวิชาช่างเช่ือมฯ

20 ตู้บานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 5 หลัง 32,250        บาท งานพัสดุ

21 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000        บาท งานบัญชี

22 กระเป๋ายา จ านวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท 3,200          บาท งานสวัสดิการ

23 เตียงผู้ป่วย ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 2 เตียง เตียงละ 10,000 บาท 20,000        บาท งานสวัสดิการ

24 หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผลฆ่าเช้ือโรค จ านวน 1 เคร่ือง 6,000          บาท งานสวัสดิการ

25 เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,000 บาท 4,000          บาท งานสวัสดิการ

26 ถังต้มน้ าร้อน 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท 6,000          บาท งานสวัสดิการ

27 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000        บาท งานการเงิน

28 ช้ันหนังสือ 5 ชุด ชุดละ 20,000 บาท 100,000       บาท งานวิทยบริการฯ

29 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ All In One จ านวน 1 เคร่ือง 5,850          บาท งานวิทยบริการฯ

30 เคร่ืองเดสก์ท็อปพีซีส าหรับงานตัดต่อวิดีโอ 1 ชุด 37,800        บาท งานส่ือฯ

31 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 บาท 20,000        บาท งานส่ือฯ

32 กล้องดิจิตอล  1 ตัว 35,900        บาท งานประชาสัมพันธ์

33 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังหรือแขวน 13000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 23,000 บ. 46,000        บาท งานประชาสัมพันธ์

34 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ขนิด Netbook ส าหรับกระดาษ A3 1 เคร่ือง 54,000        บาท งานประชาสัมพันธ์

35 โทรโข่ง 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,000 บาท 10,000        บาท ลูกเสือ

36 ล าโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท 15,000        บาท ลูกเสือ

37 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 40 Gbps จ านวน 1 ตัว 450,000       บาท งานศูนย์ข้อมูลฯ

38 จัดหาโปรเจ็คเตอร์ความเข้มแสงสูง (ห้องโสตอาคาร 2) 65,000        บาท งานส่ือ

39 จัดหาระบบเสียงประจ าห้องโสตอาคาร 2 150,000       บาท งานส่ือ

40 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์     1 เคร่ือง 6,000          บาท อวท

41 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000        บาท อวท

42 โต๊ะคอมพร้อมเก้าอ้ี  1 ชุด 6,000          บาท อวท

43 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เคร่ือง ( ห้องโสตฯ ) 200,000       บาท งานส่ือ

44 ชุดเช่ือมแก็ส  จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 60,000        บาท แผนกวิชาเทคนิคพ้ืฐาน

45 เคร่ืองจ าลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ 2,000,000    บาท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

งบรายจ่ายอ่ืน  (งบปรับปรุง) 2,373,673   

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเคร่ืองกล 632,156       บาท แผนกวิชาช่างยนต์

2 ปรับปรุงช้ันเก็บครุภัณฑ์ส่งคืน ขนาด 400x200x50 ซม. 30,000        บาท งานพัสดุ

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ) 321,299       บาท แผนกวิชาช่างไฟฟ้าฯ

4 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 300,000       บาท แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ

5 จัดท าห้องสตูดิโอเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Vec Online Course) 400,000       บาท งานส่ือฯ

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 100,000       บาท งานประชัมพันธ์

7 ปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 2 250,000       บาท งานอาคาร

8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องโสต อาคาร 2 250,000       บาท งานอาคาร

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 90,218        บาท แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน

งบเงินอุดหนุน 13,013,542  บาท

1 ค่าหนังสือเรียน 4,800,000 บาท

2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,104,000 บาท

3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,160,000 บาท

4 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

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

6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ 250,000 บาท

7 โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 150,000 บาท

8 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

9 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน 25,000 บาท

10 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 46,800 บาท

11 โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

12 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท
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13 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 10,000        บาท

14 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 10,000        บาท

15 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 63,840        บาท

16 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 74,280        บาท

17 โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร 28,860        บาท

18 โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 3,622          บาท

19 โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปีใหม่ 28,860        บาท

20 โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต์ 29,080        บาท

21 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 112,000       บาท

22 โครงการ DLTV R Servive 6,800          บาท

23 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

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

25 คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

26 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200 บาท

27 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000 บาท

28 เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 10,000 บาท

29 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 10,000 บาท

30 โครงการตรวจซ่อมจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว 20,000 บาท

งบโครงการ 5,410,450   บาท

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ 30,000        บาท งานพัสดุ

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและการประกอบอาชีพ 40,000        บาท งานแนะแนว

1.3 โครงการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ  (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) 27,000        บาท งานแนะแนว

1.4 โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House) 67,000        บาท งานแนะแนว

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่ 34,600        บาท งานแนะแนว

1.6 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา  - บาท งานแนะแนว

1.7 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

 (ติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา) 15,000        บาท งานแนะแนว

1.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 4,000          บาท งานแนะแนว

1.9 โครงการประกันอุบัติเหตุ 3,200          บาท งานสวัสดิการ

1.10 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 3,200          บาท งานสวัสดิการ

1.11 โครงการบริจาคโลหิต 1,260          บาท งานสวัสดิการ

1.12 โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผู้จ าหน่ายอาหาร 5,260          บาท งานสวัสดิการ

1.13 โครงการสร้างเครือข่ายหอพัก เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา 11,260        บาท งานสวัสดิการ

1.14 โครงการล้างเคร่ืองกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา 15,000        บาท งานสวัสดิการ

1.15 จัดท าป้ายรณรงค์ เก่ียวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร 19,800        บาท งานสวัสดิการ

1.16 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุง 12,000        บาท งานสวัสดิการ

1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 10,000        บาท งานหลักสูตรฯ

1.18 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 10,000        บาท งานหลักสูตรฯ

1.19 โครงการติวเตอร์ Pre-V-NET 60,000        บาท งานวัดผล

1.20 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 10,000        บาท งานวัดผล

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 60,000        บาท งานวัดผล

1.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบการวิจัย (Research Desing) 15,400        บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.23 โครงการพัฒนาครูโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Application for Education (GAFE) 13,000        บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.24 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย 8,000          บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.25 โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส 10,000        บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา 10,000        บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.27 โครงการ English Day Camp 20,000        บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.28 โครงการ English a Word a Day  - บาท หมวดภาษาต่างประเทศ

1.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนน าคุณธรรม จริยธรรม 40,000        บาท หมวดสังคมศึกษา

1.30 โครงการจัดท าโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. 40,000        บาท หมวดวิทยาศาสตร์

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

1.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือการเรียนรู้การสอนออนไลน์ 30,000        บาท งานส่ือฯ
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1.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือวีดีทัศน์ออนไลน์ 30,000        บาท งานส่ือฯ

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทึกและตัดต่อวีดีทัศน์ (ลิขสิทธ์ิ) 60,000        บาท งานส่ือฯ

1.35 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) 5,000          บาท งานครูท่ีปรึกษา

1.36 โครงการ"การจัดการข้อมูลนักศึกษาส าหรับครูท่ีปรึกษา" 20,000        บาท งานครูท่ีปรึกษา

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9,500          บาท งานทวิภาคีฯ

1.38 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 50,000        บาท งานทวิภาคีฯ

1.39 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  - บาท งานทวิภาคีฯ

1.40 โครงการส ารวจความพึงใจของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการภาคเอกชน  - บาท งานทวิภาคีฯ

1.41 โครงการสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 71,000        บาท งานทวิภาคีฯ

1.42 โครงการอบรม"การให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มครู เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา" โดยธนาคารออมสิน  - บาท แผนกวิชาการบัญชี

1.43 โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ 500,000       บาท วิชาการ

1.44 โครงการสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ 200,000       บาท วิชาการ

2.  งานพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ด้วย Arduino and Interface 10,000        บาท แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตส านึกในการให้บริการ 31,000        บาท งานบุคลากร

2.3 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000       บาท งานบุคลากร

2.4 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา 50,000        บาท งานประกันฯ

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน  

3.1 โครงการกีฬาวันครู 27,500        บาท งานบุคลากร

3.2 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 80,000        บาท งานบุคลากร

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาท่ีเปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการ 10,000        บาท งานหลักสูตรฯ

3.4 โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ปลอดภัยสารเสพติด 100% 2,000          บาท งานปกครอง

3.5 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลกและลดนักสูบหน้าใหม่ 10,000        บาท งานปกครอง

3.6 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชด าริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 40,000        บาท งานโครงการพิเศษ

3.7 โครงการวันเอดส์โลก 3,600          บาท งานโครงการพิเศษ

3.8 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือกับสถานศึกษา 25,000        บาท งานความร่วมมือ

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย 15,000        บาท หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

3.10 โครงการอบรมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 5,800          บาท หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนน าคุณธรรม จริยธรรม 20,000        บาท หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

3.12 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก 14,900        บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

3.13 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 19,890        บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

3.14 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  และวันสุนทรภู่ 20,000        บาท หมวดภาษาไทย

3.15 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 50,000        บาท งานครูท่ีปรึกษา

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา" 50,000        บาท งานครูท่ีปรึกษา

3.17 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา 50,000        บาท งานประกันฯ

3.18 โครงการจัดท าคู่มือการเขียนรายงานวิจัย 12,500        บาท งานวิจัยฯ

3.19 โครงการส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษาสู่การประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 45,000        บาท งานวิจัยฯ

3.20 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 50,000        บาท งานประชาสัมพันธ์

3.21 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 50,000        บาท งานประชาสัมพันธ์

3.22 โครงการจัดท าหนังสือมุทิตาจิต 100,000       บาท งานประชาสัมพันธ์

3.23 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 (ปวช.1) 150,000       บาท งานกิจกรรม

3.24 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 (ปวส.1) 150,000       บาท งานกิจกรรม

3.25 โครงการพิธีไหว้ครู 30,000        บาท งานกิจกรรม

3.26 โครงการท าสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 48,000        บาท งานกิจกรรม

3.27 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 100,000       บาท งานกิจกรรม

3.28 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 300,000       บาท งานกิจกรรม

3.29 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 200,000       บาท งานกิจกรรม

3.30 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 20,000        บาท งานกิจกรรม

3.31 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 20,000        บาท งานกิจกรรม

3.32 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ งานกิจกรรม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 20,000        บาท งานกิจกรรม
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3.33 โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 150,000       บาท งานกิจกรรม

3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) 10,000        บาท งานกิจกรรม

3.35 โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" 7,000          บาท งานกิจกรรม

3.36 โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย 8,000          บาท งานกิจกรรม

3.37 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 15,000        บาท งานกิจกรรม

3.38 โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 5,000          บาท งานกิจกรรม

3.39 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 35,000        บาท งานกิจกรรม

3.4 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ 5,000          บาท งานกิจกรรม

3.41 โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ 10,000        บาท งานกิจกรรม

3.42 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ คร้ังท่ี 21 20,000        บาท งานกิจกรรม

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี 55,000        บาท งานกิจกรรม

3.44 โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี 35,000        บาท งานกิจกรรม

3.45 โครงการตัดชุดผู้ก ากับลูกเสือตามวาระ 30,000        บาท งานกิจกรรม

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ 15,000        บาท งานกิจกรรม

3.47 โครงการลูกเสือจราจร 1,000          บาท งานกิจกรรม

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 5,000          บาท งานกิจกรรม

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 198,000       บาท งานทะเบียน

3.5 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 414,300       บาท งานทะเบียน

3.51 โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว 26,500        บาท งานทะเบียน

3.52 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 320,000       บาท งานทะเบียน

3.53 โครงการจัดท าบัตรประจ าประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 102,100       บาท งานทะเบียน

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน 29,000        บาท งานทะเบียน

3.55 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 13,880        บาท งานวางแผนฯ

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส 45,000        บาท งานศูนย์ข้อมูลฯ

3.57 โครงการต่อสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจ าปี 15,000        บาท งานศูนย์ข้อมูลฯ

1,500,000   

ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเร่งด่วน 1,000,000    บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์ 500,000       บาท
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หน่วย : บาท

เงินรายได้

 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  รวมท้ังส้ิน  บกศ.

       3,400,000      11,133,000          150,000        1,860,514         16,543,514     2,160,000      4,800,000     1,104,000    2,280,000     16,380,000    4,799,486         31,523,486     59,800,000       107,867,000

       3,400,000      11,033,000      22,377,900          150,000        1,860,514         38,821,414  2,160,000   4,800,000  1,104,000    2,390,000     16,380,000    4,799,486     31,433,486     61,799,944   132,254,900

-            1,188,730   -            -            1,860,514   3,049,244     -          -          -          -           9,387,339     -           9,387,339          18,350,121    30,786,704    

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  -             1,782,800     1,782,800     -              1,782,800     

- เงินสมทบประกันสังคม -             -             77,714        77,714         -              1,469,986       1,547,700     

ค่าจ้างครูพิเศษ (151 คน)  -              5,559,813       5,559,813     10,028,187      15,588,000    

- เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) -              760,000         760,000        657,400          1,417,400     

ค่าลูกจ้างช่ัวคราวธุรการ  49  คน -              3,067,526       3,067,526     2,901,768       5,969,294     

 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามอายุงาน) 188,730       188,730        -              537,680          726,410        

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แม่บ้าน) 23 คน 1,000,000    1,000,000     -              1,120,950       2,120,950     

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

ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน -              -              1,500,000       1,500,000     

3,400,000   9,764,270   -            -            -            13,164,270    -          -          -          1,045,410   6,992,661     -           7,838,071     29,045,290    50,247,631    

      - ค่าตอบแทน -            -            -            -            -            -              -          -          -          -           6,458,820     -           6,458,820     23,341,210    29,800,030    

 - ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -             -              -              

 - เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -             -              800,000          800,000        

 - เงินค่าสอนพิเศษ -              6,458,820       6,458,820       22,541,210     29,000,030    

 - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -             -              

 - ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน  -             -              -              

      - ค่าใช้สอย -            2,200,000   -            -            -            2,200,000     -          -          -          745,410     533,841        -           1,279,251     1,770,749      5,250,000     

 - ค่าสูบส่ิงปฏิกูล  -               40,000           40,000         

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,000,000    2,000,000     745,410      533,841         1,279,251       320,749          3,600,000     

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

 - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -              -               -               200,000          200,000        

 - ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -              -               -               30,000           30,000         

 - ค่าจ้างเหมาบริการ -              -               -               40,000           40,000         

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

 -  งบด าเนินงาน

ส่วนท่ี 3 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผลผลิต โครงการ

เป็นเงินรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

 - งบบุคลากร
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 - ค่าวัสดุ 3,400,000   4,014,000   -            -            -            7,414,000     -          -          -          100,000     -              -           100,000        283,601        7,797,601     

 - วัสดุส านักงาน 1,000,000    1,710,000    2,710,000     100,000      100,000         2,810,000     

 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 116,399       116,399        -               183,601          300,000        

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -             -             -              -               -              

 - วัสดุการศึกษา 2,400,000    2,187,601    4,587,601     -               4,587,601     

 - วัสดุงานบ้านงานครัว -              -               -              

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

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -            3,550,270   -            -            -            3,550,270     -          -          -          200,000     -              -           -              3,649,730      7,400,000     

 - ค่าโทรศัพท์ -               -               28,900           28,900           

 - ค่าน้ าประปา 300,000       300,000         -            -               500,000          800,000         

 - ค่าไฟฟ้า  3,250,270    3,250,270        -            -               3,020,830       6,271,100       

 - ค่าไปรษณีย์ -               100,000          100,000         

 - ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต 200,000      200,000         200,000         

 - งบลงทุน -            22,377,900     22,377,900    0 0 0 0 0 0 -              -              22,377,900    

   ส่ิงก่อสร้าง -              -              

 - ชุดฝึกแสดงระบบฉีดเช้ือเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน 1 ชุด 1,800,000 1,800,000     1,800,000     

 - ชุดฝึก Avionics trainer 1 ชุด 3,300,000 3,300,000     3,300,000     

 - ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน 1 ชุด 5,500,000 5,500,000     5,500,000     

-              -              -              

   ครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2564) -              -              -              

 - อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ช้ัน 1 หลัง 22,377,900  22,377,900    22,377,900    

-              -              -              

    ปรับปรุง -              -              -              

 - งบลงทุน  เงินรายได้ -             -             -             -             -             -               -           -           -           -             -               -            -               6,545,000      6,545,000     

1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  20 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 440,000          440,000        

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท 53,800           53,800         

3 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 40,200 บาท 241,200          241,200        

4 คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 26 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 520,000          520,000        

5 โทรทัศน์ LED ขนาด 65 น้ิว จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 80,000           80,000         

6 คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 จ านวน  20 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท 500,000          500,000        

7 คอมพิวเตอร์ 16 เคร่ือง เคร่ืองละ 18,000 บาท 288,000          288,000        

8 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000          220,000        
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9 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง 20,000 บาท 100,000          100,000        

10 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000          220,000        

11 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000           36,000         

12 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 บีทียู 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท 105,000          105,000        

13 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท 70,000           70,000         

14 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 บีทียู 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท 70,000           70,000         

15 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000           36,000         

16 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 15,000 บาท 30,000           30,000         

17 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000           18,000         

18 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000           18,000         

19 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท 100,000          100,000        

20 ตู้บานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 5 หลัง 32,250           32,250         

21 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000           22,000         

22 กระเป๋ายา จ านวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท 3,200             3,200           

23 เตียงผู้ป่วย ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 2 เตียง เตียงละ 10,000 บาท 20,000           20,000         

24 หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผลฆ่าเช้ือโรค จ านวน 1 เคร่ือง 6,000             6,000           

25 เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,000 บาท 4,000             4,000           

26 ถังต้มน้ าร้อน 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท 6,000             6,000           

27 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000           22,000         

28 ช้ันหนังสือ 5 ชุด ชุดละ 20,000 บาท 100,000          100,000        

29 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ All In One จ านวน 1 เคร่ือง 5,850             5,850           

30 เคร่ืองเดสก์ท็อปพีซีส าหรับงานตัดต่อวิดีโอ 1 ชุด 37,800           37,800         

31 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 บาท 20,000           20,000         

32 กล้อง Canon Eos 80D 1 ตัว 35,900           35,900         

33 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังหรือแขวน 13000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 23,000 บ. 46,000           46,000         

34 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ขนิด Netbook ส าหรับกระดาษ A3 1 เคร่ือง 54,000           54,000         

35 โทรโข่ง 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,000 บาท 10,000           10,000         

36 ล าโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท 15,000           15,000         

37 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 40 Gbps จ านวน 1 ตัว 450,000          450,000        

38 จัดหาโปรเจ็คเตอร์ความเข้มแสงสูง (ห้องโสตอาคาร 2) 65,000           65,000         

39 จัดหาระบบเสียงประจ าห้องโสตอาคาร 2 150,000          150,000        

40 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์     1 เคร่ือง 6,000             6,000           

41 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000           22,000         

42 โต๊ะคอมพร้อมเก้าอ้ี  1 ชุด 6,000             6,000           

43 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เคร่ือง   ( ห้องโสตฯ ) 200,000          200,000        
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44 ชุดเช่ือมแก็ส  จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 60,000           60,000         

45 เคร่ืองจ าลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ 2,000,000       2,000,000     

-              

- ส่ิงปลูกสร้าง -                -              

-              

 - งบเงินอุดหนุน -            150,000     -            150,000        2,160,000    4,800,000     1,104,000    -               -                   4,799,486      12,863,486        -              13,013,542    

1 ค่าหนังสือเรียน -              4,800,000      4,800,000     -              4,800,000     

2 ค่าอุปกรณ์การเรียน -              1,104,000     1,104,000     1,104,000     

3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -              2,160,000     2,160,000     -              2,160,000     

4 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) -              500,000      500,000        -              500,000        

5 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) (ศูนย์ถาวร) -              200,000      200,000        -              200,000        

6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ -              250,000      250,000        -              250,000        

7 โครงการ อุดหนุนโครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 150,000       150,000        -              -              150,000        

8 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -              30,000        30,000         -              30,000         

9 โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน -              25,000        25,000         -              25,000         

10 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน -              46,800 46,800         -              46,800         

11 โครงการคลินิกคุณธรรม -              30,000 30,000         -              30,000         

12 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา -              40,000 40,000         -              40,000         

13 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ -              10,000 10,000         -              10,000         

14 โครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ -              10,000 10,000         -              10,000         

15 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ -              63,840 63,840         -              63,840         

16 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ -              74,280 74,280         -              74,280         

17 โครงการตรวจเข้มรถโดยสาร -              28,860 28,860         -              28,860         

18 โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร -              3,566 3,566           -              3,622           

19 โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปีใหม่ -              28,860 28,860         -              28,860         

20 โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต์ -              29,080 29,080         -              29,080         

21 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน -              112,000 112,000        -              112,000        

22 โครงการ DLTV R Servive -              6,800 6,800           -              6,800           

23 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน -              784,000 784,000        -              784,000        

24 คชจ.โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) -              1,572,000 1,572,000     -              1,572,000     

25 คชจ.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา -              379,200 379,200        -              379,200        

26 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน -              235,200 235,200        -              235,200        

27 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า -              300,000 300,000        -              300,000        

28 เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน -              10,000 10,000         -              10,000         

29 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 10,000 10,000         -              10,000         
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30 โครงการตรวจซ่อมจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว 20,000 20,000         -              20,000         

 - งบรายจ่ายอ่ืน  (งบปรับปรุง) -            -            -            -            -            -              -          -          -          -           -              -           -              2,373,673      2,373,673     

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเคร่ืองกล 0 -              632,156          632,156        

2 ปรับปรุงช้ันเก็บครุภัณฑ์ส่งคืน ขนาด 400x200x50 ซม. 30,000           30,000         

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ) 321,299          321,299        

4 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 300,000          300,000        

5 จัดท าห้องสตูดิโอเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Vec Online Course) 400,000          400,000        

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 100,000          100,000        

7 ปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 2 250,000          250,000        

8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องโสต อาคาร 2 250,000          250,000        

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 90,218           90,218         

-              

 - โครงการ -            80,000       -            -            -            80,000         -          -          -          1,344,590   -              -           1,344,590     3,985,860      5,410,450     

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -              -               -              

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินารบัญชี และพัสดุ -              -               30,000           30,000         

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและการประกอบอาชีพ -              40,000        40,000           40,000         

1.3 โครงการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ  (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) -              27,000        27,000           27,000         

1.4 โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House) -              -               67,000           67,000         

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่ -              34,600        34,600           34,600         

1.6 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา -              -               -              

1.7 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ -              15,000        15,000           15,000         

 (ติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา) -              -               -              

1.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ -              -               4,000             4,000           

ของผู้ส าเร็จการศึกษา -              -               -              

1.9 โครงการประกันอุบัติเหตุ -              3,200          3,200            3,200           

1.10 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด -              3,200          3,200            3,200           

1.11 โครงการบริจาคโลหิต -              1,260          1,260            1,260           

1.12 โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผู้จ าหน่ายอาหาร -              -               5,260             5,260           

1.13 โครงการสร้างเครือข่ายหอพัก เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา -              11,260        11,260           11,260         

1.14 โครงการล้างเคร่ืองกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา -               - -               15,000           15,000         

1.15 จัดท าป้ายรณรงค์ เก่ียวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร -               -               19,800           19,800         

1.16 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุง 12,000           12,000         

1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ -              -               10,000           10,000         
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1.18 โครงการนิเทศการเรียนการสอน -              -               10,000           10,000         

1.19 โครงการติวเตอร์ Pre-V-NET -              60,000        60,000           60,000         

1.20 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) -              10,000        10,000           10,000         

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ -              60,000        60,000           60,000         

1.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบการวิจัย (Research Desing) -              -               15,400           15,400         

1.23 โครงการพัฒนาครูโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Application for Education (GAFE) -              -               13,000           13,000         

1.24 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย -              8,000          8,000            8,000           

1.25 โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส -              10,000        10,000           10,000         

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา -               -               10,000           10,000         

1.27 โครงการ English Day Camp -              20,000        20,000           20,000         

1.28 โครงการ English a Word a Day -              -               -              

1.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนน าคุณธรรม จริยธรรม -              -               40,000           40,000         

1.30 โครงการจัดท าโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. -              40,000        40,000           40,000         

1.31 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. -              40,000        40,000           40,000         

1.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือการเรียนรู้การสอนออนไลน์ -              -               30,000           30,000         

1.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือวีดีทัศน์ออนไลน์ -              -               30,000           30,000         

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทึกและตัดต่อวีดีทัศน์ (ลิขสิทธ์ิ) -               -               60,000           60,000         

1.35 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) -              5,000          5,000            5,000           

1.36 โครงการ"การจัดการข้อมูลนักศึกษาส าหรับครูท่ีปรึกษา" -              -               20,000           20,000         

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -              9,500          9,500            9,500           

1.38 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -              50,000        50,000           50,000         

1.39 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -              -               -              

1.40 โครงการส ารวจความพึงใจของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการภาคเอกชน -               -               -              

1.41 โครงการสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -              -               71,000           71,000         

1.42 โครงการอบรม"การให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มครู เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา" โดยธนาคารออมสิน -              -               -              

1.43 โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ -               500,000          500,000        

1.44 โครงการสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ -               200,000          200,000        

-               -              

-              -               -              

2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ด้วย Arduino and Interface -              -               10,000           10,000         

2.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตส านึกในการให้บริการ -              -               31,000           31,000         

2.3 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -              -               400,000          400,000        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -               -               -              

2.4 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา -              -               50,000           50,000         

-               -               -              

2.  งานพัฒนาบุคลากร
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-              -               -              

3.1 โครงการกีฬาวันครู -              27,500        27,500           27,500         

3.2 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 80,000       80,000          - -               80,000         

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาท่ีเปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการ -              10,000        10,000           10,000         

3.4 โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ปลอดภัยสารเสพติด 100% -              2,000          2,000            2,000           

3.5 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลกและลดนักสูบหน้าใหม่ -              10,000        10,000           10,000         

3.6 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชด าริฯ -              -               40,000           40,000         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -              -               -              

3.7 โครงการวันเอดส์โลก -              3,600          3,600            3,600           

3.8 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือกับสถานศึกษา -              -               25,000           25,000         

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย -              15,000        15,000           15,000         

3.10 โครงการอบรมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย -              5,800          5,800            5,800           

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนน าคุณธรรม จริยธรรม -              20,000        20,000           20,000         

3.12 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก -              14,900        14,900           14,900         

3.13 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ -              19,890        19,890           19,890         

3.14 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  และวันสุนทรภู่ -              20,000        20,000           20,000         

3.15 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง -              -               50,000           50,000         

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา" -              50,000        50,000           50,000         

3.17 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา -              -               50,000           50,000         

3.18 โครงการจัดท าคู่มือการเขียนรายงานวิจัย -              -               12,500           12,500         

3.19 โครงการส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษาสู่การประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี -              45,000        45,000           45,000         

3.20 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -              -               100,000          100,000        

3.21 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ -              -               50,000           50,000         

3.22 โครงการจัดท าหนังสือมุทิตาจิต -              -               50,000           50,000         

3.23 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 (ปวช.1) -              150,000      150,000         150,000        

3.24 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 (ปวส.1) -              -               150,000          150,000        

3.25 โครงการพิธีไหว้ครู -              30,000        30,000           30,000         

3.26 โครงการท าสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ -              48,000        48,000           48,000         

3.27 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี -              100,000      100,000         100,000        

3.28 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -              -               300,000          300,000        

3.29 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ -              -               200,000          200,000        

3.30 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -               20,000           20,000         

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
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เรียน

ค่าอุปกรณ์

การเรียน

      (475)    

   เรียนฟรี 15

 ปี

การจัดการ

ศึกษาต้ังแต่

ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรียน

การสอน)

อุดหนุนท่ัวไป  รวมท้ังส้ิน  บกศ.

ผลผลิต โครงการ

เป็นเงินรายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 -              

3.31 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี -              20,000        20,000           20,000         

3.32 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 20,000        20,000           20,000         

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง -              -               -              

3.33 โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา -              -               150,000          150,000        

3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) -              10,000        10,000           10,000         

3.35 โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" -              7,000          7,000            7,000           

3.36 โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย -              8,000          8,000            8,000           

3.37 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 -              15,000        15,000           15,000         

3.38 โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร -              5,000          5,000            5,000           

3.39 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ -              35,000        35,000           35,000         

3.4 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ -              5,000          5,000            5,000           

3.41 โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ -              10,000        10,000           10,000         

3.42 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ คร้ังท่ี 21 -              20,000        20,000           20,000         

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี -              55,000        55,000           55,000         

3.44 โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี -              35,000        35,000           35,000         

3.45 โครงการตัดชุดผู้ก ากับลูกเสือตามวาระ -              30,000        30,000           30,000         

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ -              15,000        15,000           15,000         

3.47 โครงการลูกเสือจราจร -              1,000          1,000            1,000           

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน -              5,000          5,000            5,000           

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ -              -               198,000          198,000        

3.50 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา -              -               414,300          414,300        

3.51 โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว -              -               26,500           26,500         

3.52 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา -              -               320,000          320,000        

3.53 โครงการจัดท าบัตรประจ าประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา -              -               102,100          102,100        

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน -              -               29,000           29,000         

3.55 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ -              13,880        13,880           13,880         

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส -              -               45,000           45,000         

3.57 โครงการต่อสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจ าปี -              15,000        15,000           15,000         

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี -             -             -              -              1,500,000      1,500,000     

- นโยบายเร่งด่วน  -              1,000,000      1,000,000     

- นโยบายตามยุทธศาสตร์ -              500,000        500,000        
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ท่ี งบประมาณ

     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 131,331,328 131,331,328

1 งานตามภาระงานประจ า 30,786,704 30,786,704

งบด าเนินงาน 49,237,601 49,237,601

งบลงทุน 32,977,900 32,977,900

  ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2564)

 - ชุดฝึกแสดงระบบฉีดเช้ือเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน 1 ชุด 1,800,000

 - ชุดฝึก Avionics trainer 1 ชุด 3,300,000

 - ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน 1 ชุด 5,500,000

  ค่าส่ิงก่อสร้าง

 - อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ช้ัน 1 หลัง 22,377,900     22,377,900

  ปรับปรุง

งบเงินอุดหนุน

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (ครุภัณฑ์) 6,545,000 6,545,000

1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  20 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวิชาช่างโยธา 440,000          440,000

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท แผนกวิชาช่างโยธา 53,800           53,800          

3 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 40,200 บาท แผนกวิชาช่างโยธา 241,200          241,200        

4 คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 26 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท แผนกวิชาช่างยนต์ 520,000          520,000        

5 โทรทัศน์ LED ขนาด 65 น้ิว จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท แผนกวิชาช่างยนต์ 80,000           80,000          

6 คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 2 จ านวน  20 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ 500,000          500,000        

7 คอมพิวเตอร์ 16 เคร่ือง เคร่ืองละ 18,000 บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 288,000          288,000        

8 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 220,000          220,000        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/รายการ

Jin
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ท่ี งบประมาณ

     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

9 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง 20,000 บาท แผนกวิชาช่างไฟฟ้าฯ 100,000          100,000        

10 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ 220,000          220,000        

11 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ 36,000           36,000          

12 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 บีทียู 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท หมวดภาษาต่างประเทศ 105,000          105,000        

13 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท หมวดคณิตศาตร์ 70,000           70,000          

14 เคร่ืองปรับอากาศ 24000 บีทียู 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 35,000 บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 70,000           70,000          

15 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 36,000           36,000          

16 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 15,000 บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 30,000           30,000          

17 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 18,000           18,000          

18 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ + ค่าติดต้ัง  จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวิชาการบัญชี 18,000           18,000          

19 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 บาท แผนกวิชาช่างเช่ือมฯ 100,000          100,000        

20 ตู้บานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 5 หลัง งานพัสดุ 32,250           32,250          

21 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท งานบัญชี 22,000           22,000          

22 กระเป๋ายา จ านวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท งานสวัสดิการ 3,200             3,200            

23 เตียงผู้ป่วย ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 2 เตียง เตียงละ 10,000 บาท งานสวัสดิการ 20,000           20,000          

24 หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผลฆ่าเช้ือโรค จ านวน 1 เคร่ือง งานสวัสดิการ 6,000             6,000            

25 เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,000 บาท งานสวัสดิการ 4,000             4,000            

26 ถังต้มน้ าร้อน 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท งานสวัสดิการ 6,000             6,000            

27 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท งานการเงิน 22,000           22,000          

28 ช้ันหนังสือ 5 ชุด ชุดละ 20,000 บาท งานวิทยบริการฯ 100,000          100,000        

29 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ All In One จ านวน 1 เคร่ือง งานวิทยบริการฯ 5,850             5,850            

30 เคร่ืองเดสก์ท็อปพีซีส าหรับงานตัดต่อวิดีโอ 1 ชุด งานส่ือฯ 37,800           37,800          

31 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 บาท งานส่ือฯ 20,000           20,000          

32 กล้อง Canon Eos 80D 1 ตัว งานประชาสัมพันธ์ 35,900           35,900          

33 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังหรือแขวน 13000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 23,000 บ. งานประชาสัมพันธ์ 46,000           46,000          

34 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ขนิด Netbook ส าหรับกระดาษ A3 1 เคร่ือง งานประชาสัมพันธ์ 54,000           54,000          

35 โทรโข่ง 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,000 บาท ลูกเสือ 10,000           10,000          

36 ล าโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท ลูกเสือ 15,000           15,000          

37 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 40 Gbps จ านวน 1 ตัว งานศูนย์ข้อมูลฯ 450,000          450,000        

38 จัดหาโปรเจ็คเตอร์ความเข้มแสงสูง (ห้องโสตอาคาร 2) งานส่ือ 65,000           65,000          

Jin



57

ท่ี งบประมาณ

     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

39 จัดหาระบบเสียงประจ าห้องโสตอาคาร 2 งานส่ือ 150,000          150,000        

40 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์     1 เคร่ือง อวท 6,000             6,000            

41 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับกลาง จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท อวท 22,000           22,000          

42 โต๊ะคอมพร้อมเก้าอ้ี  1 ชุด อวท 6,000             6,000            

43 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เคร่ือง   ( ห้องโสตฯ ) งานส่ือ 200,000          200,000        

44 ชุดเช่ือมแก็ส  จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท ช่างเช่ือม 60,000           60,000          

45 เคร่ืองจ าลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ ช่างกลโรงงาน 2,000,000       2,000,000      

3 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (ปรับปรุง) 2,373,673 2,373,673

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเคร่ืองกล แผนกวิชาช่างยนต์ 632,156          632,156

2 ปรับปรุงช้ันเก็บครุภัณฑ์ส่งคืน ขนาด 400x200x50 ซม. งานพัสดุ 30,000           30,000

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ) แผนกวิชาช่างไฟฟ้าฯ 321,299          321,299

4 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างก่อสร้างฯ 300,000          300,000

5 จัดท าห้องสตูดิโอเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Vec Online Course) งานส่ือฯ 400,000          400,000

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย งานประชัมพันธ์ 100,000          100,000

7 ปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 2 งานอาคาร 250,000          250,000

8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องโสต อาคาร 2 งานอาคาร 250,000          250,000

9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 90,218           90,218

4 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 5,410,450 5,410,450

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -                

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินารบัญชี และพัสดุ งานพัสดุ 30,000           30,000

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและการประกอบอาชีพ งานแนะแนว 40,000           40,000

1.3 โครงการเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ  (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) งานแนะแนว 27,000           27,000

1.4 โครงการเปิดบ้านสานฝัน (Open House) งานแนะแนว 67,000           67,000

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่ งานแนะแนว 34,600           34,600

1.6 โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว  -  -

1.7 โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อการมีงานท า ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

 (ติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา) งานแนะแนว 15,000           15,000
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1.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 4,000             4,000

1.9 โครงการประกันอุบัติเหตุ งานสวัสดิการ 3,200             3,200

1.10 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด งานสวัสดิการ 3,200             3,200

1.11 โครงการบริจาคโลหิต งานสวัสดิการ 1,260             1,260

1.12 โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผู้จ าหน่ายอาหาร งานสวัสดิการ 5,260             5,260

1.13 โครงการสร้างเครือข่ายหอพัก เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ 11,260           11,260

1.14 โครงการล้างเคร่ืองกรองน้ าและตู้ท าน้ าเย็น เพ่ือบริการแก่นักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ 15,000           15,000

1.15 จัดท าป้ายรณรงค์ เก่ียวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร งานสวัสดิการ 19,800           19,800

1.16 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดยุง งานสวัสดิการ 12,000           12,000

1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ งานหลักสูตรฯ 10,000           10,000

1.18 โครงการนิเทศการเรียนการสอน งานหลักสูตรฯ 10,000           10,000

1.19 โครงการติวเตอร์ Pre-V-NET งานวัดผล 60,000           60,000

1.20 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) งานวัดผล 10,000           10,000

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 60,000           60,000

1.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบการวิจัย (Research Desing) หมวดภาษาต่างประเทศ 15,400           15,400

1.23 โครงการพัฒนาครูโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Application for Education (GAFE) หมวดภาษาต่างประเทศ 13,000           13,000

1.24 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหน่วย หมวดภาษาต่างประเทศ 8,000             8,000

1.25 โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส หมวดภาษาต่างประเทศ 10,000           10,000

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา หมวดภาษาต่างประเทศ 10,000           10,000

1.27 โครงการ English Day Camp หมวดภาษาต่างประเทศ 20,000           20,000

1.28 โครงการ English a Word a Day หมวดภาษาต่างประเทศ  -  -

1.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนน าคุณธรรม จริยธรรม หมวดสังคมศึกษา 40,000           40,000

1.30 โครงการจัดท าโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. หมวดวิทยาศาสตร์ 40,000           40,000

1.31 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. หมวดวิทยาศาสตร์ 40,000           40,000

1.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือการเรียนรู้การสอนออนไลน์ งานส่ือฯ 30,000           30,000

1.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือวีดีทัศน์ออนไลน์ งานส่ือฯ 30,000           30,000

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทึกและตัดต่อวีดีทัศน์ (ลิขสิทธ์ิ) งานส่ือฯ 60,000           60,000

1.35 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) งานครูท่ีปรึกษา 5,000             5,000

1.36 โครงการ"การจัดการข้อมูลนักศึกษาส าหรับครูท่ีปรึกษา" งานครูท่ีปรึกษา 20,000           20,000
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1.37 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 9,500             9,500

1.38 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 50,000           50,000

1.39 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานทวิภาคีฯ  -  - 

1.40 โครงการส ารวจความพึงใจของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการภาคเอกชน งานทวิภาคีฯ  -  -

1.41 โครงการสัมมนาครูฝึกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 71,000           71,000

1.42 โครงการอบรม"การให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มครู เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา" โดยธนาคารออมสิน แผนกวิชาการบัญชี  -  -

1.43 โครงการสนับสนุนแข่งทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ วิชาการ 500,000          500,000

1.44 โครงการสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ วิชาการ 200,000          200,000

2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ด้วย Arduino and Interface แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 10,000           10,000

2.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตส านึกในการให้บริการ งานบุคลากร 31,000           31,000

2.3 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานบุคลากร 400,000          400,000

2.4 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา งานประกันฯ 50,000           50,000

3.1 โครงการกีฬาวันครู งานบุคลากร 27,500           27,500

3.2 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ งานบุคลากร 80,000           80,000

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาท่ีเปิดสอนร่วมกับสถานประกอบการ งานหลักสูตรฯ 10,000           10,000

3.4 โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ปลอดภัยสารเสพติด 100% งานปกครอง 2,000             2,000

3.5 โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลกและลดนักสูบหน้าใหม่ งานปกครอง 10,000           10,000

3.6 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแก่นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชด าริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานโครงการพิเศษ 40,000           40,000

3.7 โครงการวันเอดส์โลก งานโครงการพิเศษ 3,600             3,600

3.8 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือกับสถานศึกษา งานความร่วมมือ 25,000           25,000

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ 15,000           15,000

3.10 โครงการอบรมและแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ 5,800             5,800

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนน าคุณธรรม จริยธรรม หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ 20,000           20,000

3.12 โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 14,900           14,900

2.  งานพัฒนาบุคลากร

3.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
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3.13 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 19,890           19,890

3.14 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  และวันสุนทรภู่ หมวดภาษาไทย 20,000           20,000

3.15 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง งานครูท่ีปรึกษา 50,000           50,000

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา" งานครูท่ีปรึกษา 50,000           50,000

3.17 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา งานประกันฯ 50,000           50,000

3.18 โครงการจัดท าคู่มือการเขียนรายงานวิจัย งานวิจัยฯ 12,500           12,500

3.19 โครงการส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษาสู่การประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยฯ 45,000           45,000

3.20 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์ 50,000           50,000

3.21 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 50,000           50,000

3.22 โครงการจัดท าหนังสือมุทิตาจิต งานประชาสัมพันธ์ 100,000          100,000

3.23 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 (ปวช.1) งานกิจกรรม 150,000          150,000

3.24 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 (ปวส.1) งานกิจกรรม 150,000          150,000

3.25 โครงการพิธีไหว้ครู งานกิจกรรม 30,000           30,000

3.26 โครงการท าสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ งานกิจกรรม 48,000           48,000

3.27 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี งานกิจกรรม 100,000          100,000

3.28 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกิจกรรม 300,000          300,000

3.29 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกิจกรรม 200,000          200,000

3.30 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.31 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.32 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ งานกิจกรรม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.33 โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา งานกิจกรรม 150,000          150,000

3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) งานกิจกรรม 10,000           10,000

3.35 โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" งานกิจกรรม 7,000             7,000

3.36 โครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย งานกิจกรรม 8,000             8,000

3.37 โครงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 งานกิจกรรม 15,000           15,000

3.38 โครงการส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรม 5,000             5,000

3.39 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม 35,000           35,000

3.4 โครงการเข้าร่วมวันวชิราวุธ งานกิจกรรม 5,000             5,000
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61

ท่ี งบประมาณ

     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

3.41 โครงการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแห่งชาติ งานกิจกรรม 10,000           10,000

3.42 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ คร้ังท่ี 21 งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี งานกิจกรรม 55,000           55,000
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62

ท่ี งบประมาณ

     งาน/แผนกท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

3.44 โครงการทดสอบทางวิชาการ เพ่ือติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี งานกิจกรรม 35,000           35,000

3.45 โครงการตัดชุดผู้ก ากับลูกเสือตามวาระ งานกิจกรรม 30,000           30,000

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม 15,000           15,000

3.47 โครงการลูกเสือจราจร งานกิจกรรม 1,000             1,000

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน งานกิจกรรม 5,000             5,000

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ งานทะเบียน 198,000          198,000

3.50 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา งานทะเบียน 414,300          414,300

3.51 โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว งานทะเบียน 26,500           26,500

3.52 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 320,000          320,000

3.53 โครงการจัดท าบัตรประจ าประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 102,100          102,100

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน งานทะเบียน 29,000           29,000

3.55 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ งานวางแผนฯ 13,880           13,880

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส งานศูนย์ข้อมูลฯ 45,000           45,000

3.57 โครงการต่อสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจ าปี งานศูนย์ข้อมูลฯ 15,000           15,000

5 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

6 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



จ านวน น.ศ. ปีการศึกษา ค่าวัสดุ
1/2563 ปีงบประมาณ 2564

สาขางานยานยนต์/ช่างยนต์

" ปวช. 698 628,200                628,200         

" ปวส. -                       -                

ม.6 ปวส. 353 353,000                353,000         

ทวิภาคี ปวส. 246 123,000                123,000         

ป.ตรี 43 64,500                  64,500           

รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 1,168,700              1,168,700       1,008,398.94      419,846.06        

สาขาเคร่ืองมือกล ปวช. 379 341,100                341,100         

สาขางานเทคนิคการผลิต ปวส. -                       -                

สาขางานเทคนิคการผลิต  ม.6 ปวส. 343 343,000                343,000         

สาขางานเทคนิคการผลิต  (ทวิภาคี) ปวส. 143 71,500                  71,500           

แม่พิมพ์ ปวส. -                       -                

รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 755,600                755,600         804,903.90        1,296.10           

สาขางานโลหะการ/เทคนิคโลหะ ปวช. 50 45,000                  45,000           

สาขางานโลหะการ/เทคนิคโลหะ  ปวส. -                       -                
สาขางานโลหะการ/เทคนิคโลหะ  ม.6 ปวส. 24 24,000                  24,000           
รวมค่าวัสดุ ปวช. และ ปวส. 69,000                  69,000           91,871.00          14,629.00          
สาชาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. 525 472,500                472,500         
แมกคาทรอนิกส์ ปวช. 0 -                       -                
สาชาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวส. -                       -                
สาชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ม.6 ปวส. 367 367,000                367,000         
สาชาช่างไฟฟ้าก าลัง  (ทวิภาคี) ปวส. 199 99,500                  99,500           
สาชาช่างไฟฟ้าก าลัง ป.ตรี 20 30,000                  30,000           
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 969,000                852,601         924,599.50        15,000.50          
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 156 140,400                140,400         
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. -                       -                
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ม.6 ปวส. 73 73,000                  73,000           
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) ปวส. 62 31,000                  31,000           
รวมค่าวัสดุ ปวช. และ ปวส. 244,400                244,400         262,386.00        67,114.00          
สาขางานโยธา ปวช. 195 175,500                175,500         
สาขางานโยธา ปวส. -                       -                
สาขางานโยธา  ม.6 ปวส. 206 206,000                206,000         
สาขางานโยธา  (ทวิภาคี) ปวส. 66 33,000                  33,000           
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 414,500                254,000         295,554.00        1,846.00           
สาขางานโทรคมนาคม ปวช. 23 20,700                  20,700           
สาขางานโทรคมนาคม ปวส. -                       -                
สาขางานโทรคมนาคม (ทวิภาคี) ปวส. -                       -                
สาขางานโทรคมนาคม ม.6 ปวส. 8 8,000                    8,000             
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 28,700                  28,700           3,550.00            11,860.00          
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. 220 198,000                198,000         
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ปวส. 14 7,000                    7,000             
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ปวส. 68 68,000                  68,000           
คอมพิวเตอร์  เคร่ือข่าย ปวส. 42 42,000                  42,000           
คอมพิวเตอร์  มัลติ ปวส. 79 79,000                  79,000           

ป.ตรี 9 13,500                  13,500           
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 407,500                407,500         386,637.00        3,737.00-           
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. 25 25,000                  25,000           

รวมค่าวัสดุ ใช้ไป ยอดคงเหลือ

การจัดสรงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ วิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ปี 2564
ปวช. 900  ปวส. 1,000  ทวิภาคี 50% ของแต่ละระดับ ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563

สาขางาน ระดับ



รวมค่าวัสดุฝึก ปวส. 25,000                  25,000           -                   29,000.00          
สาขางานก่อสร้าง + สถาปัตย์ ปวช. 154 138,600                138,600         
สาขางานก่อสร้าง + สถาปัตย์ ปวส. -                       -                
สาขางานก่อสร้าง + สถาปัตย์ (ทวิภาคี) ปวส. 31 15,500                  15,500           
สาขางานก่อสร้าง + สถาปัตย์ ม.6 ปวส. 58 58,000                  58,000           
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 212,100                212,100         193,835.00        42,030.00          
สาขางานการบัญชี ปวส. 202 202,000                202,000         
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 202,000                202,000         138,346.00        92,654.00          
สาขางานอากาศยาน ปวส. 48 48,000                  48,000           
รวมค่าวัสดุฝึก ปวส. 48,000                  48,000           61,066.00          66.00-                
สามัญสัมพันธ์ 120,000                120,000         
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 120,000                120,000         91,763.70          48,236.30          
เทคนิคพ้ืนฐาน 200,000 200,000
รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส. 200,000 200,000 143,256.00        56,744.00          

4,864,500         4,587,601   4,267,821.04  796,452.96    รวมค่าวัสดุฝึก ปวช. และ ปวส.  ท้ังส้ิน



ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารฝ่าย 20,000      

งานบริหารงานท่ัวไป 80,000      

งานบุคลากร 60,000      

งานการเงิน 80,000      

งานการบัญชี 50,000      

งานพัสดุ 100,000    

งานเอกสารการพิมพ์ 30,000      

งานอาคารสถานท่ี 1,000,000  

งานทะเบียน 80,000      

งานประชาสัมพันธ์ 150,000    

ยอดรวม 1,650,000  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานบริหารฝ่าย 20,000      

งานวางแผนและงบประมาณ 50,000      

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 150,000    

งานความร่วมมือ 30,000      

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 50,000      

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 40,000      

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 50,000      

ยอดรวม 390,000    

งาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งบประมาณ
งาน



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานบริหารฝ่าย 20,000      

งานกิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา 50,000      

งานครูท่ีปรึกษา 30,000      

งานปกครอง 30,000      

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 50,000      

งานสวัสดิการ นักเรียน-นักศึกษา 150,000    

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 30,000      

ยอดรวม 360,000    

ฝ่ายวิชาการ

งานบริหารฝ่าย 20,000      

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 30,000      

งานวัดผลและประเมินผล 30,000      

งานวิทยบริการและห้องสมุด 100,000    

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 80,000      

งานส่ือการเรียนการสอน 50,000      

ส่งเสริมสุขภาพ (พลานามัย) 100,000    

ยอดรวม 410,000    

รวมท้ังส้ิน 2,810,000  










