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สรางคานิยมใหแกอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ จึงใครขอขอบคุณคณะบริหาร คณะครู เจาหนาที่ นักเรียน-นักศึก ษา ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ ย วข อ งทุ ก ท า นที่ ร วมรับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งาน โครงการ กิ จ กรรม ประจํ า ป ง บประมาณ 2561
ขอขอบคุณคณะกรรมการผูเสนอโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2561 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
30 กันยายน 2560
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สวนที่ 1
บทนํา
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา เปน องค ก รที่ผ ลิตและพั ฒ นากําลัง คนอยางมีคุณ ภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ
ภารกิจ
จัดและส งเสริ ม การอาชี วศึ ก ษาและการฝก อบรมวิชาชีพ โดยคํานึง ถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจ หลัก และภารกิจที่เกี่ยวขอ งกับ การจัดการและ
สงเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
และความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ขอ 1)
2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
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2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
และรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
2.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานเลขานุก ารของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ก ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับ ผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจและนโยบาย
การขับ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร
การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาสู ส ากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ดานการเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย
.
1.1 รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแลรายบุคคล
การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ
กลุมเปาหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา
1.4 เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา
1.5 เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก นักเรียน และ
ผูปกครอง
2. ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม
๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แหง จํานวน ๔ แหง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง
2.4 สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะทองถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส
2.5 มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาที่เปนนโยบาย
รัฐ บาล และการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึก ษาเฉพาะทาง อาทิ
ปโตรเคมี การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี
ยานยนต ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
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2.6 ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เทียบโอน
ความรู แ ละประสบการณ เพื่ อ ต อ ยอดและพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง Upgrade Skills และ Re Skills ร ว มจั ด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งไดแก สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ
2.9 เพิ่ม ชอ งทางการเรียนอาชีวศึก ษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือ ขายวิท ยุเพื่อ การศึก ษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic
Assessment, การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะประสบการณ จ ากการเรี ย นในสถานที่ จ ริ ง /สถานการณ จ ริ ง อาทิ
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่สูครูรุนใหม
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัย ผานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง ตามความตองการ
ของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการสอน
สงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดตั้งวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถ
ในการแข ง ขัน ทั้ ง สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํ างานตามตํ า แหน ง หน า ที่
(Function Competency) โดยใช V-NET การประเมิ น ด า นมาตรฐานวิ ช าชี พ และ การประเมิ น ระดั บ
ห อ งเรี ย น สรา งเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ในอนาคตด ว ยกิ จ กรรมองค ก ารวิ ช าชี พ ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
วิถีป ระชาธิป ไตย ความมี วินั ย เสริ ม สร างทัก ษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่ง ประดิษ ฐ การเป น
ผู ป ระกอบการ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด บนพื้ น ฐาน Competency Based Technology Based Green
Technology และCreative economy รวมทั้งการแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท
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3.3 เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English Program
(EP) Mini English Program (MEP) ทุ ก จั ง หวั ด ใช ห ลั ก สู ต ร/สื่ อ ต า งประเทศ สนั บ สนุ น การฝ ก งาน
ตางประเทศ/บริษัท ตางประเทศและในประเทศ ยกระดับ ทัก ษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สง เสริม
การเรียนรูภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการไดแก
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณเชิงบวก
4.2 ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจาง, จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครู
ใหเพียงพอ
4.3 ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการ
ใหเพียงพอรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องคการ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมสถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน
- องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศตางๆในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมารก
เยอรมัน ฯลฯ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร
การบริการและการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
โครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน
โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน”
1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ”
ดานคุณภาพผูเรียน

6
2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬาดาน
คุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ
2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน
2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการทองเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอนดานคุณภาพครู
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใชเทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล
- ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สรางขวัญกําลังใจและจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร
3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม
- ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
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3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ
4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน
4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
1. ความมั่นคง
2. สรางความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. สรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1. ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
3. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
4. รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
5. สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา
1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ใหภาคสวนตางๆ รวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ
4. พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี
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5. พัฒนาระบบการผลิตและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. ทะนุบํารุงและอุปกรณและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
8. อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
9. สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ
10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. การสรางคานิยมอาชีวศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ
3. การแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
4. การสงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน
5. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
โครงการ (ปรับปรุง)
โครงการปรับปรุงระบบสงจายไฟฟาในวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดผานเครือขาย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ
โครงการซอมบํารุงเครื่องกลึงแผนกวิชาชางกลโรงงาน
โครงการซอมแซมถนนที่ชํารุด
โครงการจางเหมาตอถังรถบรรทุก 6 ลอ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการจางเหมากอสรางแผงกั้นรั้วคอนกรีตกันน้ําซึมและเทพื้นถนนคอนกรีต
โครงการสรางบอดักไขมัน
โครงการประจําปงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน ปการศึกษา 2561
1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน ประจําป 2561
1.3. โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการ ประจําป 2561
1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ประจําป 2561
1.5. โครงการเปดบานสานฝน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
1.7. โครงการวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2561
1.8. โครงการวันภูมิปญญา รักษภาษาอีสาน
1.9. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
1.10. โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําปการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. และ ปวส.
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1.13. โครงการ ติวเตอร Pre V-NET ประจําปการศึกษา 2561
1.14. โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)
1.16. โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp
1.17. โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.18. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
1.19. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
2.2 งานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ กลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณ
2.2. โครงการศึกษาดูงาน
2.3. โครงการพัฒนาการดานวิชาการ
3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
3.1. โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญสงเสริมสัปดาหแหงพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 2561
3.3. โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจําการศึกษา 2561
3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี
3.5. โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ ประจําปการศึกษา 2561
3.6. โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ประจําปการศึกษา 2561
3.7. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค
3.8. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
3.9. โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรมตานยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2561
3.11. โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
3.12. โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3.13. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค
3.14. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย รวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแมแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
(วันพอแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561
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3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจําปการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอรคณะกรรมการดําเนินงาน องคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย (อวท.) ประจําปการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นําวิชาชีพฯ คายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาทองถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2561
3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจําปการศึกษา 2561
3.22. โครงการแขงขันกีฬาภายในประจําปการศึกษา 2561
3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองคการ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ/การประกวดกิจกรรมองคการฯระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2561
3.27. โครงการวันปยมหาราช
3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเดน เนนกิจกรรม
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจําปการศึกษา 2561)
3.30. โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2561
3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจําปการศึกษา 2561
3.32. โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจําปการศึกษา 2561
3.33. โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
3.34. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
3.35. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (วันสงทายปเกาตอนรับปใหม)
3.36. โครงการงานวันครู
3.37. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส ประจําป 2561)
3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561
3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
3.40. โครงการการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจําปการศึกษา 2561
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ ปการศึกษา 2561
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3.44. โครงการจัดแขงขันประวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช.
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา
3.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ป 2561
3.47. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง
3.48. โครงการบริจาคโลหิตประจําปการศึกษา 2561 ปละ 2 ครั้ง
3.49. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุมเสี่ยง
3.50. โครงการชาติ ศาสนา
3.51. โครงการสัปดาหหองสมุด
3.52. โครงการสัปดาหรักการอาน
3.53. โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง
3.54. โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว
3.55. โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สํารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.
1. นโยบายเรงดวน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปรัชญา
“ความรูดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม เปนผูนําทางอาชีพ”
อัตรลักษ
“ทักษะดี มีจิตอาสา”
เอกลักษณ
“บริการดี มีคุณธรรม นําสูชุมชน”
วิสัยทัศน
มุงเนนการเปนผูนําในการผลิตชางเทคนิคที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตาม ความตองการ
ของตลาดแรงงาน มุงสูการผลิตนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคตอไปในอนาคต
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนดานอาชีพใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุก
ระดับอยางทั่วถึง
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใหม นํ าไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและปฏิ รู ป แนวทางการเรี ย นการสอนเพื่ อ ผลิ ต ช า งเทคนิ ค และ
นัก เทคโนโลยีสาขาตางๆ ใหมีความรูและทัก ษะควบคูคุณธรรมและสอดคลอ งกับ ความตองการของสถาน
ประกอบการ
4.. ส งเสริ ม และแสวงหาความรวมมื อ กับ การจั ดการอาชีวศึก ษากับ หนวยงานอื่น ทั้ง ใน
และตางประเทศ
5. ทํ านุ บํ ารุง และส งเสริ ม ศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี ไทยเพื่ อ สืบ ทอดเอกลัก ษณ ไทย
ไปสูอนุชนรุนหลัง
7. นําระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน และพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
การบริหารที่ดี พ.ศ. 2546 มาใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. ผูเรียนไดเรียนวิชาชีพอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
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2. จัดทําวิจัยเพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาดานระบบคุณภาพ
5. จัดหาสถานประกอบการและผูเชีย่ วชาญเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. ผูเรียนและสถานศึกษาใหบริการวิชาชีพตอชุมชน
7. ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2. ดานหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
4. ดานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. ไดรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2553
2. ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553”
3. ไดผานการคัดเลือกเปนแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการอสนและการบริหารจัดการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญเงิน ประจําปการศึกษา 2553
4. ผานเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดใหญ หนวยองคการวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุม ทางวิชาการองคการวิชาชีพ และแขงขันทัก ษะวิชาชีพ สถานศึก ษาสังกัด
อาชีวศึกษาภคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 20 ประจําปการศึกษา 2553
5. ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเดน ประจําปการศึกษา 2552

3. กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนดานอาชีพอยางมีคุณภาพ
มาตรการที่ 1 จัดการการศึกษาใหผูเรียนมีความรู ทักษะและใชเทคโนโลยีที่จําเปนตอการปฏิบัติการ
งานวิชาชีพอยางเหมาะสม
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มาตรการที่ 2 สงเสริมความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรวมทั้งทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม
และประยุกตใชกับงานอาชีพได
มาตรการที่ 3 ปรับเปลี่ยนคานิยมที่ดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในงานวิชาชีพและการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 2พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาทักษะฝมือระดับคุณภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
มาตรการที่ 4 สนับสนุนใหสถานประกอบการและสถาบันตางๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
มาตรการที่ 5 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อรองรับการเปดสอนระดับปริญญาตรี
กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหสามารถใชทรัพยากร
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรการที่ 2 ปรับปรุงกระบวนงานหลัก กฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําไป
ดําเนินการหรือใหบริการไดอยางเหมาะสม
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน ระบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการประกันคุณภาพ
มาตรการที่ 6 สงเสริมใหนําระบบการจัดการความรู (KM.) และเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพมาใช
เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และเสริมสรางสถาบันฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
มาตรการที่ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะพรอมปฏิบัติหนาที่บริการและสนับสนุน
การดําเนินภารกิจ รวมทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจเพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนพฤติกรรมในการทํางาน

กลยุทธที่ 4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1 สงเสริมใหจัดกิจกรรมอาชีวศึกษาบริการใหหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพและตอเนื่อง
มาตรการที่ 2 สนั บ สนุนให ก ารบริ ก ารวิชาชีพ ที่เหมาะสมตามความตอ งการของชุมชนสัง คมและ
ภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 3 แสวงหาความรวมมือดานอาชีวศึกษา จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหมๆ ใหทันสมัย
อยูเสมอ
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มาตรการที่ 4 จัดโครงการฝก ทั ก ษะวิชาชี พ เพื่อ ประกอบอาชีพ ของประชาชนใหส อดคลอ งกั บ
หลักสูตรที่เปดสอน
มาตรการที่ 5 สงเสริมใหนําประสบการณจากการบริการวิชาการยอนกลับมาใชในการเรียนการสอน
มาตรการที่ 6 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหการ
บริการวิชาชีพแกสังคมรวมกัน
กลยุทธที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
มาตรการที่ 1 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาโจทยวิจัยใหตรงกับ
ความตองการและสามารถนําผลวิจัยไปใชประโยชนไดจริง
มาตรการที่ 2 สรางบรรยากาศในการวิจัยโดยการจัดการโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย การสราง
โจทยวิจัย การเขียนโครงการวิจัยแลการออกแบบวิจัย
มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณสําหรับอาจารยเพื่อทําการวิจัยและไปนําเสนอผลงานวิจัย
กลยุทธที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
มาตรการที่ 1 สอดแทรกวัฒนธรรม ภูมิปญญาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวน
การเรียนการสอน
มาตรการที่ 2 สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก ในการจัด
กิจกรรม โครงการเพื่อทํานะบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลสําคัญ
มาตรการที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาสีเขียวและบูรณาการเรื่องอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน
มาตรการที่ 4 สงเสริมใหบุคลากร นักเรียน นักศึกษา อนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
มาตรการที่ 5 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานโดยรวมมือกับชุมชนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการที่ 1 จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในใหกับบุคลากร พรอม
ทั้งจัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 2 สงเสริมสนับสนุน การจัดทําการประกันคุณภาพภายในแตละแผนกวิชาอยางตอเนื่อง
มาตรการที่ 3 เผยแพรผลการประกันคุณภาพใน ตอสาธารณชน ทุกปอยางตอไป
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4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
4.1

ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนชางไม
อุบลราชธานี รับ นักเรียนที่สําเร็จ ชั้นประถมปที่ 4 เขาเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นตน 3 ป พ.ศ. 2498
กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหรวมโรงเรียนชางไม ชางโลหะ แ
ละชางตัดผม เขาเปนโรงเรียนเดียวกัน แลวเปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงเรียนการชางอุบลราชธานี
พ.ศ. 2501 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับ อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับผูสําเร็จชั้นประโยคมัธยม
อาชีวศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอหลักสูตร 3 ป
พ.ศ. 2503 ไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาใหอยูใน โครงการชวยเหลือของสนธิสัญญา
ปองกัน เอเซีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (SEATO) รับ นักเรียนที่สําเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน(ม.ศ.3) เขาเรียน
หลัก สูตรมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ ป พ.ศ.2510 ไดรับ การคัดเลือกจากกรมอาชีวศึก ษา
ใหอยูในโครงการชวยเหลือของโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2519 ไดรบั การยกฐานะเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขต 1 อุบลราชธานี
พ.ศ. 2522 ไดรับการยกฐานะเปน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาใหวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี เปน สถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษาประจําป 2525
พ.ศ. 2536 เปดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต
พ.ศ. 2537 เปดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล
พ.ศ. 2538 เปดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหนวยกิตในระดับ ปวช.
ระบบทวิภาคี เปดสอนแผนกวิชาชางยนต, ชางเชื่อม, และชางอิเล็กทรอนิกส
ระบบสะสม เปดสอน แผนกวิชาชางยนต, ชางกล, ชางเชื่อม, ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางกอสราง
พ.ศ. 2540 เปดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
พ.ศ.2 541 เปดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาชาง
พ.ศ. 2543 เปดสอนระดับ ปวส.สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก
พ.ศ. 2546 เปดสาขาแมคคาทรอนิกส และสาขาการติดตั้งและควบคุม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก ปวช.สายตรง
พ.ศ. 2547 เปดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2548 เปดสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6
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4..2. ขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Ubonratchathani Technical College
ตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนแจงสนิท อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (34000)
หมายเลขโทรศัพท (045) 240577
หมายเลขโทรสาร (045) 240576
เว็บไซต http://www.utc.ac.th
อีเมล
เนื้อที่ 84 ไร 3 งาน
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 58 หลัง มีหองทั้งสิ้น 187 หอง ไดแก
อาคารปฏิบัติการชางไฟฟา
จํานวน 1 หลัง
หอง
อาคารปฏิบัติการชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 หลัง
19 หอง
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคมจํานวน 1 หลัง
6 หอง
โรงฝกงานแผนกวิชาชางยนต
จํานวน 1 หลัง
หอง
อาคารเรียนแผนกวิชาชางยนต
จํานวน 1 หลัง
9 หอง
โรงฝกงานแผนกวิชาชางกล
จํานวน 1 หลัง
หอง
โรงฝกงานแผนกวิชาชางเชื่อม
จํานวน 1 หลัง
หอง
โรงฝกงานแผนกวิชาชางกอสราง
จํานวน 1 หลัง
หอง
อาคารเรียนแผนกวิชาชางโยธา
จํานวน 1 หลัง
12 หอง
อาคารอเนกประสงคชางโยธา
จํานวน 1 หลัง
หอง
อาคารงานกิจกรรม
จํานวน 1 หลัง
2 หอง
อาคารเรียน 2 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
13 หอง
อาคารอํานวยการ
จํานวน 1 หลัง
7 หอง
อาคารสถาบัน
จํานวน 1 หลัง
7 หอง
อาคารวิชาการ
จํานวน 1 หลัง
7 หอง
หอประชุม
จํานวน 1 หลัง
10 หอง
โรงฝกงานเทคนิคพื้นฐาน
จํานวน 1 หลัง
หอง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง
19 หอง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง
20 หอง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง
23 หอง
อาคารบานพัก
จํานวน 37 หลัง
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง
33 หอง
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6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
6.1 อัตรากําลัง ป 2561
อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ก. ขาราชการ
1 ผูบริหาร
2 ขาราชการครู
3 ขาราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
ผูใหขอมูล นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
มีบุคลากรทั้งสิ้น
104 คน
4 คน
98 คน
2 คน
4 คน
คน
4 คน
6 คน
6 คน
คน
211 คน
142 คน
69 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น

325

คน

คน
คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง
1 ขาราชการ
2 ลูกจางประจํา

0 คน
คน
คน

6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน / ผูบริหาร
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
คน
คน
188 คน
69 คน
4 คน
261 คน
รวม

19 คน
4 คน
29 คน
25 คน
0 คน
0 คน
77 คน

รวม
19 คน
4 คน
29 คน
213 คน
69 คน
4 คน
338 คน
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6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
6 คน
คน
71 คน
71 คน
0 คน
148 คน

รวม
คน
2 คน
34 คน
35 คน
0 คน
71 คน

รวม

คน
2 คน
105 คน
106 คน
0 คน
213 คน

6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขาราชการ
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

รวม

109

นายทรงศักดิ์ ไชยพงษ

2

นายสุวิชชา มั่นยืน

3

นายมนตรี สุริยพันตรี

4

นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร

5

นายสุนันท อินทรงาม

นายสมชาย แววศรี

นายอิทธิวัฒน ไทยแท

รองผูอํานวยการ

ป.โท

รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

ป.ตรี

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

หน.แผนกชางยนต

3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3101-2102 งานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทร
hr05-0002 โฮมรูม
ป.โท

ป.โท

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

หน.งานคลินิคเทคโนโลยี

2101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก
hr01-0002 โฮมรูม

หน.งานโครงการพิเศษฯ

2000-1302 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชางอุตสาหกรรม

หน.งานวางแผนฯ

2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร
3000-1302 วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต
4000-1305 วิทยาศาตรเทคโนโลยีไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
3000-1318 Physics and Chemistry for Aviation

ครูชํานาญการ

นายพูนพงศ สวาสดิพันธ

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป
รองผูอํานวยการ

ครูชํานาญการ

8

สอนวิชา

ป.โท

ครูชํานาญการพิเศษ

7

ปฏิบัติหนาที่

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1

6

คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

ป.โท

ครูชํานาญการพิเศษ

2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

3101-2112 งานปรับอากาศยานยนต
3101-8501 โครงการ
9

นายอาคม ปาสีโล
ครูชํานาญการพิเศษ

ป.โท

4101-2007 การทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต
4101-2123 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4101-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
4101-9009 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับงานการออกแบบ

หน.งานวิจัยฯ

20
10

นายวิชาญ นาทัน

ป.ตรี

ครูชํานาญการพิเศษ

2101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2102 งานจักรยานยนต

3101-0003 งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
3101-2108 งานเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
hr04-0001 โฮมรูม
11 นายอนุชิต ศรีสมบูรณ

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

2101-2008 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2101-2104 งานบํารุงรักษารถยนต
2101-8001 ฝกงาน

ครูชํานาญการพิเศษ ค.ศ.3

12

นายพงศพันธ ประทุมชาติ
ครูชํานาญการ

ป.โท

13

นายอินทรายุธ เชสูงเนิน

ป.ตรี

ครูชํานาญการ

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
2101-2105 การขับรถยนต
2000-2006 กจกรรมองคการวชาชพ 4
2100-1007 งานถอดประกอบเครองกลเบองตน
งานเครื่องยนตดีเซล
2101-2105 การขับรถยนต
2101-8501 โครงการ
hr03-0002 โฮมรูม

14 นายจักรพงศ วารีพัฒน

ป.ตรี

3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3101-2101 งานระบบเครองยนตแกสโซลนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกสงานระบบเครองยนตดเซลควบคุมดวยอเลกทรอนกส
3101-2102

15 นายธีระศักดิ์ สัตยธิพันธ

ป.ตรี

ครูชํานาญการพิเศษ
16 นายมานะ สุยะรา
ครูชํานาญการ

2101-2102 งานจักรยานยนต
2101-8001 ฝกงาน

ป.โท

4101-2004 เชื้อเพลิงและการเผาไหม

ครูชํานาญการ

4101-2005 เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต
4101-2006 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต
4101-2010 เทคโนโลยีเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
4101-2106 เทคโนโลยีบํารุงรักษา
4101-2110 บริหารจัดการประดับยนต

17 นายบุญรอด พีระเวคิน

ป.โท

ครูชํานาญการพิเศษ

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

18 นายณรงค สุรินทร

ครูชํานาญการพิเศษ

ป.ตรี

3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1
3102-2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด

21
19

นายประสิทธิ์ พลศรี

ป.ตรี

ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3

2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
2102-2104 ซอมบํารุงเครื่องมือกล
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

20

วาที่ ร.ต.ทรงพล โสภา

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2
3102-2202 กรรมวิธีการผลิตแมพิมพโลหะ
3102-2207 ออกแบบแมพิมพโลหะ
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
hr04-0001 โฮมรูม

21

นายพยุงศักดิ์ ทศไกร

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

22 นายเชาวลิต บุญมา

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
home-room โฮมรูม
23 นายเกียรติศักดิ์ จันทะคาด

ป.ตรี

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

24 นายธรรมรัตน พรหมสาขา ณ สกลนคร

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน

2102-2103 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
hr04-0001 โฮมรูม
25 นายตฤณ แสนลา

ป.ตรี

3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ครูชํานาญการ
26 นายศักรินทร ไชยปญญา

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ป.ตรี

2102-2006 กลศาสตรเครองมอกล
กลศาสตรเครื่องมือกล
2102-2203 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
3102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ

27 นายสมคิด ศิลาคุปต
ครูชํานาญการพิเศษ

ป.ตรี

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

2103-2008 กระบวนการเชื่อม
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน

หน.งานความรวมมือ

22
28 นายวิทยา กองตระกูลดี

ป.โท

ป.โท

3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ

หน.แผนกวิชาชางเชื่อม

3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม
3103-2208 โครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน
3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 1
hr04-0001 โฮมรูม

ครูชํานาญการ

30 นายปญญา จินดามาตย

หน.งานทวิภาคี

3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ
3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2
3103-2208 โครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน
3103-2209 ไฟฟาในงานเชื่อม
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน
3103-2005 วัสดุและโลหะวิทยา
hr05-0001 โฮมรูม

ครูชํานาญการพิเศษ

29 นายสมาน ภาระรมย

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

ป.ตรี

ครูชํานาญการพิเศษ

3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม
3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน
3103-0001 กระบวนการเชื่อม

36 นายสุกรี พรมนิกร

ป.โท

2104-2007 เครื่องทําความเย็น

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
hr05-0001 โฮมรูม
37 นายสัญญา ไกรยวงษ

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3104-2001 การติดตั้งไฟฟา 1

ครูชํานาญการพิเศษ

39 นายฉัตร รัชฎะ
ครูชํานาญการพิเศษ

2104-8001 ฝกงาน

ป.ตรี

2104-2104 หมอแปลงไฟฟา

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
hr04-0001 โฮมรูม

หน.แผนกวิชาชางไฟฟา

23
40

นายรังสรรค สะสมผลสวัสดิ์

ป.โท

2104-2102 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน

ครูชํานาญการพิเศษ
41 นายเถลิง บุญเสนา

ป.ตรี

นายสมพงศ จําปาวงศ

ป.ตรี

นายนพดล ยุทธภิญโญ

ป.โท

ป.ตรี

ครูชํานาญการพิเศษ

45 นายสมลักษณ ศรีพนากุล

ป.ตรี

ครูชํานาญการ

46

นายอนุรักษ กลางแกว
ครูชํานาญการพิเศษ

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟา

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ครูชํานาญการพิเศษ

44 นายสุมาลัย คําตัน

2100-1006 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

2104-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง
2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟา
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
hr04-0001 โฮมรูม

ครูชํานาญการพิเศษ

43

2104-2104 หมอแปลงไฟฟา

3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3104-2001 การติดตั้งไฟฟา 1

ครูชํานาญการพิเศษ

42

2104-2006 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

ป.โท

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟา

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3104-1002 เครื่องวัดไฟฟา
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2
hr04-0001 โฮมรูม
2100-1006 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร
2108-2119 ระบบไฟฟาในอาคาร
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
hr04-0001 โฮมรูม
2104-2107 ดิจิตอลเบื้องตน

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส
hr04-0001 โฮมรูม

หน.งานกิจกรรมฯ

24
47 นางสาวสุวรรรา โกศัลวัฒน

ป.โท

ครูชํานาญการ

48 นายเจริญพร เจตอธิการ

49

50

นายสถิระ กาญจันดา

นายวัชระ ประคองพันธ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ครูชํานาญการ

51 นายชูเกียรติ ประมุขกุล

ป.โท

นายบัญญัติ สมสุพรรณ

หน.งานสวัสดิการฯ

2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟา
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
hr05-0001 โฮมรูม
2104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2
2104-8501 โครงการ
2104-2006 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

2104-8001 ฝกงาน
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-2004 ออปแอมปและลิเนียรไอซี
hr04-0001 โฮมรูม

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

2105-2110 เครือขายคอมพิวเตอร

3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ครูชํานาญการ
52

2104-2001 เขียนแบบไฟฟา

ป.โท

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1

3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค
3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร
hr04-0001 โฮมรูม
53

นายคารมย แกวกันยา

ป.โท

3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล
3105-2001 พัลสเทคนิค
hr05-0001 โฮมรูม

ครูชํานาญการพิเศษ

54 นายพรศักดิ์ บุญพา

ป.โท

ครูชํานาญการ

2105-2110 เครือขายคอมพิวเตอร

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3105-2005 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3105-2105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
hr05-0001 โฮมรูม

ครูชํานาญการพิเศษ

55 นายจุฬาพรรณ คณารักษ

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

ป.โท

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1

3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-2101 ระบบโทรคมนาคม
hr04-0001 โฮมรูม

หน.งานหลักสูตรฯ

25
56

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

ป.โท

3105-2006 เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ
3105-8001 ฝกงาน

ครูชํานาญการพิเศษ
57 นายวิเชียร กําทอง

ป.ตรี
ป.ตรี

วาที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ

ป.ตรี

นายอเนก หิรัญธนกุล

3119-2007 ระบบสื่อสารวิทยุ

3119-2402 ระบบโทรทัศนวงจรปด
2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2119-2011 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2119-2101 ระบบโทรศัพท
3119-1002 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3119-2001 วงจรพัลสและดิจิตอล
hr02-0001 โฮมรูม

ครูชํานาญการ

61

3119-2002 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง

3119-2003 การสื่อสารดาวเทียม
3119-2406 ระบบ MATV เเละ CATV
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3119-2003 หลักการโทรคมนาคม

ครูชํานาญการพิเศษ

59

2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

2105-2122 อินเตอรเฟสเบื้องตน

ครูชํานาญการ
58 นายเผด็จศึก แสนุวงศ

3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด

ป.โท

ครูชํานาญการพิเศษ

2106-1005 การสํารวจงานกอสราง 1
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3106-0003 พื้นฐานงานสํารวจ
3106-2001 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
3106-2007 งานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร
hr04-0001 โฮมรูม

62 นายคมกฤษณ สงคุณธรรม

ป.ตรี

2106-2002 อานแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม
2106-2004 ประมาณราคางานโครงสราง
2106-2104 เขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร
2108-2101 การเขียนแบบกอสราง 4
2108-2102 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเบื้องตน
3106-9005 โครงการงานกอสรางอาคาร
3108-0007 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3108-2001 การออกแบบสถาปตยกรรม 1

63 นายกฤตยา วรรณพินิจ

ป.ตรี

2106-2004 ประมาณราคางานโครงสราง
2106-2104 เขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร
2106-2114 การซอมบํารุงรักษาอาคาร
2108-2116 เทคนิคกอสราง 1
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3106-0005 กลศาสตรเบื้องตน

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

26
3106-9005 โครงการงานกอสรางอาคาร
3108-2008 วัสดุและวิธีการกอสราง 1
64 นายสงบ ฉงทับ

ป.โท

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0301 ทฤษฎีโครงสราง
3106-0007 วัสดุและเทคนิคการทํางาน
3106-2107 การวางแผนและจัดการงานกอสราง
3106-9006 การประเมินอสังหาริมทรัพย
3121-2102 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3121-2103 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3121-2107 การวิเคราะหโครงสราง
hr04-0001 โฮมรูม

65 นายอุดมศักดิ์ วิริยะสิทธาวัฒน

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3106-0006 พื้นฐานประมาณราคากอสราง
3106-2002 งานกอสรางโครงสรางอาคาร
3106-2003 งานกอสรางสวนประกอบอาคาร
3106-2004 ประมาณราคากอสรางอาคาร
3108-1001 การเขียนแบบกอสราง 1
3108-2005 การออกแบบสถาปตยกรรมเขตรอนชื้น
3108-9001 ผังเมือง

66 นายธวัชชัย อินเนา

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2106-2008 หุนจําลองโครงสราง
2106-2010 งานสีและการเคลือบผิว
2106-2101 ปฏิบัติงานสวนประกอบของอาคาร
2106-2102 งานปูนตกแตงผิว
3106-0001 พื้นฐานงานไม
3106-0002 พื้นฐานงานปูน
home-room โฮมรูม

67

นายบุญสนอง แกวคําปอด

ป.โท

2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน
2106-2002 อานแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม
2106-8501 โครงการ
2108-2005 การเขียนแบบกอสราง 2
2108-2007 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1
hr03-0001 โฮมรูม

27
68 นายอุทัย ไชยวิเศษ

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

หน.แผนกวิชากอสราง

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3106-2002 งานกอสรางโครงสรางอาคาร
3106-2003 งานกอสรางสวนประกอบอาคาร
3106-2005 เทคนิควิธีการกอสราง
3106-8501 โครงการ
hr05-0001 โฮมรูม
69 นางกนกพร ไชยวิเศษ

ป.โท

2106-1003 วัสดุกอสรางและเทคนิคการทํางาน 1
2106-2008 หุนจําลองโครงสราง
2106-2010 งานสีและการเคลือบผิว
2106-2102 งานปูนตกแตงผิว
2108-2106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3106-0001 พื้นฐานงานไม
3106-0002 พื้นฐานงานปูน

70

นายวันชัย ศุภธีรารักษ

ป.ตรี

3128-2003 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

3128-2103 การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณต
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
hr04-0001 โฮมรูม
71 นายทรงวุฒิ วิมลพัชร

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

3128-2017 การโปรแกรมเวบ 1
3128-2202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
hr05-0001 โฮมรูม
72

นายทวีศักดิ์ พรอมสุข

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

3128-0003 งานพื้นฐานวงจรพัลซและดิจิตอล
3128-0006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3128-1002 ดิจิตอลเทคนิค
hr05-0001 โฮมรูม
73

นายชนินทร พบลาภ

ป.ตรี

3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3128-2402 การเขียนโปรแกรมมัลติมิเดีย

74 นายสวัสดิ์ ธงไชย

ป.ตรี

3128-2004 โครงสรางขอมูล
3128-2018 การโปรแกรมเว็บ 2
3128-2304 การจัดการระบบฐานขอมูลบนเครือขาย
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3128-0004 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3128-2001 ระบบปฏิบัติการ

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

28
75 นายสนอม ทิพยรัตนสุนทร

ป.โท

3128-6001 โครงการ

3128-0002 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
3128-0004 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3128-2101 การใชงานไมโครโปรเซสเซอร
76

นางลักขณา ไทยกลาง

ป.ตรี

3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1

หน.งานการเงิน

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3201-2101 ระบบบัญชี
77 นางสาวภานินธ บัวพา

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

หน.แผนกวิชาบัญชี

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1
3201-2003 การบัญชีตนทุน 1
hr05-0001 โฮมรูม
78 นางเสารวันดี ผานเมือง

ป.โท

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
3900-0003 การใชโปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ
3900-0015 การพิมพดีดแบบสัมผัส
3901-1002 การโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML
3901-1003 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
hr04-0001 โฮมรูม
79

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

ป.โท

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

หน.แผนกวิชาเทคโนฯ
สารสนเทศ

3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
3900-0005 การโปรแกรมคอมพิวเตอรในสาขางานอาชีพ
3900-0010 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอรในสาขางานอาชีพ
hr05-0001 โฮมรูม
80

นายเทพลิขิต ศิริวงศ

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
81 วาที่ ร.ต.สุพจน พันธพิพัฒน

ป.โท

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
82

นางดาราวรรณ รอดสิน

ป.ตรี

3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย

หน.งานบริหารงานทั่วไป

2000-1501 หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
84 นายณัฐวัฒน ฤทธิมนตรี

ป.ตรี

3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
85 นางประภัสสร โสภา

ป.โท

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

หน.งานเอกสารการพิมพ

29
86

นางพนิดา องคสวัสดิ์

ป.โท

2000-1401 คณิตศาสตรพื้นฐาน

หน.งานวัดผลฯ

2000-1403 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
87 นางทิพวรรณ สายพิณ

ป.เอก

4000-1303 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเครื่องกล

หน.งานประกันฯ

3000-1301 วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร
3000-1302 วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
88 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล

ป.โท

ครูชํานาญการ

2000-1403 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1

2000-1404 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2

90 นางเมธาวี ทศไกร

ป.ตรี

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน

91 นายปราโมทย สายภา

ป.โท

3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ

ครูชํานาญการ
92 นายธนพงษ ศักดิ์เจริญ

3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน
ป.ตรี

2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

หน.งานอาคารสถานที่

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93 นางสาวสุนันทา เขียวนิล

ป.โท

3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

หน.แผนกวิชาสามัญฯ

3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
95 นายณราวิตญ มีดี

ป.โท

4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
96 นางศิรินณา ดอนชัย

ป.โท

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
97 นางอรทัย ชาเสน

ป.โท

3000-1302 วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต

2000-1302 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรร
98 นางมนัสนันท ไทยแท

ป.โท

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
30000-1202 กลยุทธการอานและเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
99 นางสาวทิพยดา สาระชาติ

ป.ตรี

2000-1301 วิทยาศาสตรพัฒนาทักษะชีวิต

2000-1302 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3000-1301 วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร
3000-1317 การวิจัยเบื้องตน

30
99 นายอุทัย พลเขตต

ป.โท

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน

100 นายสันติธรรม บุญรังษี

ป.โท

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค

หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3100-0004 วัสดุชาง
101 นายสุพัฒน แนวจําปา

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน

102 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ

ป.โท

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

103 นายสัมฤทธิ์ กาญจนสุนทร

ป.โท

2121-2009 เทคนิคงานโยธา
2121-2101 งานไม
2121-2102 งานปูน
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3109-2005 การสํารวจเสนทาง
3121-0003 เทคนิคกอสราง
3121-2104 วิศวกรรมการทาง
3121-2110 งานโยธา

104 นางทิพากร แตศิริเวชช

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร
3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
3201-2104 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน

hr05-0001 โฮมรูม
105 นางภานินธ บัวพา

ป.โท

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1

3201-2003 การบัญชีตนทุน 1
6.3.2. ลูกจางประจํา
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

รวม

4

คน

(ป.เอก/โท/ตรี...)
1

นายละพล

ดําพะธิก

2

นายบรรเจิด กัญญาพันธ

3

นายพนมพร มิ่งบุญ

4

นายทวี

เทือกทาว

ปฏิบัติหนาที่

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี
ม.6
ป.6
ป.6

สอนวิชา

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป
ธุรการทั่วไป

31
6.3.3. พนักงานราชการ
ลําดับที่

รวม

ชื่อ - สกุล

5

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

(ป.เอก/โท/ตรี...)
1

ปฏิบัติหนาที่

วุฒิการศึกษา

นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์

ป.ตรี

สอนวิชา

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

หน.งานครูที่ปรึกษา

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
2

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

ป.ตรี

2104-2007 เครื่องทําความเย็น
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

3

นายภาสกร ศรีขาว

ป.ตรี

2104-2107 ดิจิตอลเบื้องตน
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟา

3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส
4

นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว

ป.ตรี

5

นายสุพัฒน นามเหลา

ป.ตรี

2104-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2

6.3.4. ขาราชการพลเรือน
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

รวม

2

คน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1

นางสาวพรพิมล ละเภท

ป.ตรี

2

นางสุพรรษา หิมะคุณ

ป.ตรี

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป
งานบัญชี

2001-1002 การเปนผูประกอบการ

32
6.3.5. ลูกจางชั่วคราว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

รวม

200

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
1

นายบัญชา ภูธา

ป.ตรี

สอนวิชา
2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
hr03-0001 โฮมรูม
2

นายนรา เดชะคําภู

ป.ตรี

2101-2005 งานไฟฟารถยนต
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3101-2002 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
hr05-0001 โฮมรูม

3

นายสมบัติ แนวจําปา

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
3101-0001 งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
home-room โฮมรูม

4

นายถาวร สีถาการ

ป.ตรี

2101-2003 งานสงกาลังรถยนต
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3101-2108 งานเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
hr05-0001 โฮมรูม

5

นายอนุชิต มุงคุณการ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3

2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต
hr02-0001 โฮมรูม
6

นายวีระพล นันตะเสน

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล
2101-2003 งานสงกาลังรถยนต
home-room โฮมรูม

7

นายณภัทร ชมเชี่ยวชาญ

ป.ตรี

2101-2009 งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

3101-2215 การถายเทความรอน
hr05-0001 โฮมรูม
8

นายอธิวัฒน สารโพคา

ป.ตรี

2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-8001 ฝกงาน
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

33

3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม

3101-2101 งานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็
3101-2102 งานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
hr04-0001 โฮมรูม
นายครูชางยนต 5 5

ป.ตรี

2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
hr05-0001 โฮมรูม
9

นายปยสรณ จันพูล

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2009 งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

2101-2106 งานวัดละเอียดชางยนต
home-room โฮมรูม
นายครูชางยนต 1

ป.ตรี

2101-2009 งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
3101-2101 งานระบบเครองยนตแกสโซลนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต

นายครูชางยนต 3

ป.ตรี

2101-2009 งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1

3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
3101-2102 งานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
3101-2215 การถายเทความรอน

hr04-0001 โฮมรูม
10

นายพรรณเซษฐ ทองคําใส

ป.ตรี

2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต

hr02-0001 โฮมรูม
11

นางสาวจิรภา เลือกนารี

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
3100-0109 เทอรโมไดนามิกส
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย

hr02-0001 โฮมรูม
นายครูชางยนต 2 2

ป.ตรี

2101-2007 กลศาสตรเครื่องกล
2101-2009 งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
2101-2106 งานวัดละเอียดชางยนต
hr02-0001 โฮมรูม

34
12

นายพงษศักดิ์ เนตรสงา

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2100-1009 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2101-8501 โครงการ
2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต

13

น.ส.ไพลิน แนวจําปา

ป.ตรี

3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
3101-2215 การถายเทความรอน
3101-8001 ฝกงาน

14 นายคงฤทธิ์ สอนแสง

ป.ตรี

2101-2005 งานไฟฟารถยนต
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
3101-2104 งานไฟฟายานยนต
hr04-0001 โฮมรูม

15 นายวีระพงศ รองทอง

ป.ตรี

2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3101-0003 งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
hr04-0001 โฮมรูม

16

นายรัฐฉัตร จันทป

ป.ตรี

2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
3101-0003 งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต

นายครูชางยนต 4 4

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต
home-room โฮมรูม

17 นายณัฏฐ สุวรรณกูฎ

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2101-2003 งานสงกาลังรถยนต
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
2101-2106 งานวัดละเอียดชางยนต

18 นายเอกชัย แกวนิมิตดี

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2003 งานสงกาลังรถยนต
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
2101-2106 งานวัดละเอียดชางยนต
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
hr02-0001 โฮมรูม

35
19

นายจีระวุฒิ ประกอบดี

ป.ตรี

2101-2007 กลศาสตรเครื่องกล
2101-8001 ฝกงาน
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล

20 นายปญจพล ทัดเทียม

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

2101-2003 งานสงกาลังรถยนต
2101-2004 งานเครื่องลางรถยนต
home-room โฮมรูม
21 นายเชวงศักดิ์ แกวเนตร

ป.ตรี

2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-8001 ฝกงาน
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล

22

นายนัฐวัฒน วงษา

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
3100-0125 การจัดการความปลอดภัย
3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
home-room โฮมรูม

23 นายเกริกฤทธิ์ สงเสริม

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2106 งานวัดละเอียดชางยนต
hr02-0001 โฮมรูม

24 นายถนัดกิจ ชะนะกุล

ป.ตรี

2101-2009 งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
3101-2215 การถายเทความรอน
hr04-0001 โฮมรูม

25 นายศักดิ์ดา แสนทวีสุข

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน

3102-8501 โครงการ
2102-2103 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
26 นายนราวุฒิ สืบภา

ป.ตรี

3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องตน

3102-2003 โปรแกรม ซี เอ็น ซี
3102-2004 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกล ซี เอ็น ซี
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
27 นายวิสันต ขาววงศ

ป.ตรี

2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2

3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจั

36
28 นายนําเจริญ จูมพระบุตร

ป.ตรี

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

29 นายธนาคาร กอมมณี

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
hr05-0001 โฮมรูม

30

นางกัลยาณี จารุการ

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
2102-2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2102-2201 แมพิมพโลหะเบื้องตน
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
3102-2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3102-2201 เทคนิคเขียนแบบแมพิมพโลหะ

31

นางสาวนภภรณ คันศร

ป.ตรี

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

32

นายโสภิณัฐ แสดงจิตร

ป.ตรี

3102-2003 โปรแกรม ซี เอ็น ซี
3102-2007 นิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

33

นายกฤตนันท สันติวงศกร

ป.ตรี

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

34

นายอภิวัฒน ครองยุติ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
hr02-0001 โฮมรูม

37
35 นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
2102-2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2102-2004 วัดละเอียด
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
home-room โฮมรูม

36

นายกิจพัฒน ลอมคอม

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
2102-2010 อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
hr02-0001 โฮมรูม

37

น.ส.ปราณี กอเมืองนอย

ปตรี

2102-2004 วัดละเอียด
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1
3102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 2
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
hr05-0001 โฮมรูม

38 นายอรุณพงษ คําศรี

ป.ตรี

2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
2102-2109 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3100-0116 การออแบบเครื่องจักรกล
hr04-0001 โฮมรูม

39 นายพิริยะ ขายกระโทก

ป.ตรี

2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
2102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล
2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3102-9001 เทคนิคการประมาณราคา
hr02-0001 โฮมรูม

40

นายปพนธนรัฐ รฐามัลลาธัชนิธิ

ป.ตรี

3102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
3100-0005 งานวัดละเอียด

38
41 นายจักรพงษ โลหะไพบูลย

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2102-2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
2102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
home-room โฮมรูม

42

วาที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
2103-2002 งานเชื่อมไฟฟา 2
2103-2011 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1

43

นายเอกพร วรรณประภา

ป.ตรี

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
2103-2002 งานเชื่อมไฟฟา 2
2103-2102 งานออกแบบผลิตภัณฑ
3103-2004 เทคโนโลยีการเชื่อม

44

นายวีระชัย คํามา

ป.ตรี

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
2103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
2103-2006 งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
2103-2102 งานออกแบบผลิตภัณฑ
2103-8001 ฝกงาน
3103-2001 วัสดุในงานเชื่อม

45 วาที่ ร.ต.วิทยา สายลาด

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
2103-2006 งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน
3103-0002 งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

3103-2002 การออกแบบรอยตอ และสัญลักษณในงานเชื่อ
47

นายกฤตเมธ ปากหวาน

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2104-2104 หมอแปลงไฟฟา
2106-2108 ไฟฟาในอาคาร
3104-2005 การสงและจายไฟฟา

3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2
3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟา

home-room โฮมรูม
48 นางสาวภัทราภรณ รักสกุล

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2104-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง
2104-2007 เครื่องทําความเย็น

3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

39
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

hr02-0001 โฮมรูม
49

นางสาวพัชรา สุภาวงษ

ป.โท

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2104-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง
2104-2007 เครื่องทําความเย็น
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-2002 การออกแบบระบบไฟฟา
3104-2202 การประมาณการระบบไฟฟา

hr02-0001 โฮมรูม
50

นายไพรัช บํารุงศิลป

ป.ตรี

2104-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง
2104-2107 ดิจิตอลเบื้องตน
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
hr05-0001 โฮมรูม

51 นายศราวุฒิ แกววิเศษ

ป.ตรี

2104-2006 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน
3104-1001 วงจรไฟฟา

3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2
53

นายพีรวัฒน สายภา

ป.ตรี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส

นายครูไฟฟา 7 7

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟา
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3104-2007 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

54 นางสาวสาวิตรี คําศิริ

ป.ตรี

2104-2102 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
2104-2104 หมอแปลงไฟฟา
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส

55 นายเจนวิทย ศรีพิมพ

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2104-2107 ดิจิตอลเบื้องตน

2106-2108 ไฟฟาในอาคาร

40
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3104-2104 วงจรอิเล็กทรอนิกส

home-room โฮมรูม
56

นายธเนศ ปองคํากวย

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2104-2006 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน
3104-2005 การสงและจายไฟฟา

3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
57 นายอิสระวัฒน หองแซง

ป.ตรี

2104-2007 เครื่องทําความเย็น
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
58 นายคุณากร ผานสําแดง

ป.ตรี

2104-2006 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา
3104-0003 เครื่องกลไฟฟาเบื้องตน
3104-2005 การสงและจายไฟฟา
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

59

นายชัยชนะ จารุกรสกุล

ป.ตรี

2104-2102 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2

60 นายมีนา วงศตา

ป.ตรี

2104-2102 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
3104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2

61 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช

ป.ตรี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-0005 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

นายครูไฟฟา 3 3

ป.ตรี

2104-2005 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟา
3104-0004 การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร
3104-2201 การติดตั้งไฟฟา 2

41
62 นายวรวุฒิ ปทุมมาศ

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
3105-2009 ระบบเสียงและระบบภาพ
hr05-0001 โฮมรูม

63 นายธนิต ปองคํากวย

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-9001 คณิตศาสรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
home-room โฮมรูม

65 นายสุกาย เกื้อทาน

ป.ตรี

2105-2102 ระบบเสียง
2105-8001 ฝกงาน
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-2003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
3105-2005 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

66 นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2105-2006 วงจรพัลสและสวิตชิง
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา

67 นายสามรถ เวชอุดม

ป.ตรี

2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2105-2009 เครื่องรับวิทยุ

68 วาที่ ร.ต.ศตวัฒน มงคลดิษฐ

ป.โท

3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร
hr02-0001 โฮมรูม

69 นายประเสริฐ ไกรษี

ป.ตรี

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

70

นายภัทรพนธ ไชยคําภาวีราธัช

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2105-2001 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2105-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง

2105-2010 เครื่องสงวิทยุ

42
71 นายสุรพงษ สามแกว

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2100-1006 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2105-2001 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
hr02-0001 โฮมรูม
72

นายสุรชาติ วิชาชัย

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2105-2007 วงจรดิจิตอล
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร
75 นางสาวคุณากร ปนปรีชา

ป.ตรี

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

76

นายพิทักษ ธิบูรณบุญ

ป.ตรี

3128-2014 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3128-0001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร

77 นายชินวัฒน สรางโศก

ป.ตรี

2128-2005 พื้นฐานการอินเตอรเฟส
2128-2105 การซอมบํารุงคอมพิวเตอรพกพา

home-room โฮมรูม
78 นายธนวัฒน พรอมสุข

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร

79

นางสาวภัทราภรณ เผือกนอก

ป.ตรี

2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5
2128-2106 เครื่องรับโทรทัศนและมอนิเตอร
2128-2124 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

80

นายวุฒิพงศ วิมลพัชร

ป.ตรี

3128-2014 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
3128-2406 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3128-1003 โปรแกรมโครงสราง

81 นางสาวเสาวภา ยุติ

ป.โท

2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5
2128-2002 การใชงานระบบปฏิบัติการ

2128-2110 พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต
82

นายอิทธิพล นราชัย

ป.ตรี

3128-1001 เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส

83

นายปญญวัฒน สุภาคาร

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2128-1003 วงจรไฟฟา
2128-2001 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ

2128-2007 โปรแกรมยูทิลิตี้

43
84 นายมานะ จะรอนรัมย

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3128-2018 การโปรแกรมเว็บ 2
3128-2204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2

85 นายพณณกร การินทร

ป.ตรี

2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร
2128-2101 งานบริการคอมพิวเตอร

2128-2104 การซอมบํารุงเครื่องพิมพ
85 นายพงศพิศุษม มูลสาร

2128-1001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร

2128-2012 พื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอร
86

นายสุภภณ สวาสดิพันธ

ป.โท

2128-1001 การเขียนโปรแกรมประยุกคบนอุปกรณพกพา
2128-2114 พื้นฐานการใชงานระบบปฏิบัติการลินุกซ
2128-1004 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเเละวงจร

86

นางสาวเอมอร สิมาทอง

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2128-1003 วงจรไฟฟา
2128-1005 วงจรพัลสและดิจิตอล
2128-2001 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร
2128-2007 โปรแกรมยูทิลิตี้
2128-2106 เครื่องรับโทรทัศนและมอนิเตอร

2128-2109 พื้นฐานการสรางงานกราฟกและแอนิเมชั่น
87 นางสาวรัชฎาเนตร สุรําไพ

ป.ตรี

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3128-0001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร
3128-0003 งานพื้นฐานวงจรพัลซและดิจิตอล
3128-0004 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ

3128-0006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3128-1003 โปรแกรมโครงสราง
3128-2402 อุปกรณมัลติมีเดีย
88 วาที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน

ป.ตรี

2128-1001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร
2128-2003 ไมโครโปรเซสเซอร
2128-2103 การซอมบํารุงแผงวงจรหลัก
2128-2114 พื้นฐานการใชงานระบบปฏิบัติการลินุกซ

89

นายชนาธิป ชุนรัมย

ป.ตรี

2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5
2119-2006 วงจรพัลสและสวิตชิง
2119-2010 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม
2119-2101 ระบบโทรศัพท
2119-2103 การสื่อสารดวยเสนใยแสง
2119-2109 วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน

2119-2118 โปรแกรมคอมพิวเตอร

44
90 นายศุภพงศ บุญประสม

ป.ตรี

3105-2019 คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3119-2001 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร
2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2119-1001 ไฟฟาเบื้องตน
2119-2002 วงจรไฟฟากระแสตรง
2119-2004 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2119-2120 คณิตศาสตรโทรคมนาคม
3119-0001 งานพื้นฐานไฟฟา
3119-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา

91 นายเจษฎาภรณ สุทธิกุล

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3119-2003 การสื่อสารดาวเทียม
3119-2405 ระบบดาวเทียม GPS
3119-2406 ระบบ MATV เเละ CATV
2119-2008 สายสงและสายอากาศ
2119-2104 การสื่อสารดาวเทียม
2119-2111 ระบบโทรทัศน
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3119-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
hr05-0001 โฮมรูม

92 นางสาวแอนนา บุญพบ

ป.ตรี

2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5
2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2106-1005 การสํารวจงานกอสราง 1
2108-2010 การประมาณราคางานกอสราง
2108-2115 กฎหมายอาคาร
3106-0003 พื้นฐานงานสํารวจ
3106-2001 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
3106-2007 งานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร

hr03-0001 โฮมรูม
95 นางสาวสุภาวรรณ อุนชื่น

ป.ตรี

3200-0002 หลักการขาย
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องตน 2

3201-2102 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
96 นางสาวนงนุช มัฐผา

ป.ตรี

3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3200-1003 หลักการตลาด

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ

45
3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2

hr05-0001 โฮมรูม
97 นางสาวจุไรรัตน อักโข

ป.ตรี

3001-1001 การบริหารคุณภาพในองคการ
3200-1003 หลักการตลาด

32012102 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
98 นายปรัชญานันท ญาณเพิ่ม

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน

99 นายสุรเชษฐ กอบสวัสดิ์

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3901-2115 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณมือถือ

100 น.ส.ภัทรวริน บุญทา

ป.ตรี

3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
100 นายพีระพงศ

สายสีนวล

3901-2005 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยเทคโนโลยีจาวา
3900-0009 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน

3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
101 นายพันชัย ประสมเพชร

ป.ตรี

3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
102 นางสาวภัทรวริน บุญทา

ป.ตรี

2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
3901-2123 การพัฒนาเว็บดวยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย

3901-2129 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
103 นางสาวรุงอรุณ ไตรวงษ

ป.ตรี

2000-1401 คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1403 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

104 นางสาวศิริลักษณ ตรียาวณิชย

ป.ตรี

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

นางสาวอุษา คําหลอม

ป.ตรี

3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
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105 นางสาวสายใจ สายไหม

ป.โท

2000-1301 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

106 นายสัญชัย สุขเกษม

ป.ตรี

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
107 นายธานินทร สันตะวงษ

ป.ตรี

3000-1426 วิทยาศาสตร 7
3000-1427 วิทยาศาสตร 8

3000-1301 วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
109 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง

ป.ตรี

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

110 นางสาวดวงกมล สุริยงค

ป.ตรี

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 1

2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดลอม
111 นายพัฒนพงษ ธรรมวัติ

ป.ตรี

2000-1501 หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1504 อาเซียนศึกษา

112 นางสาวศิริภรณ สิงหคง

ป.ตรี

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

113 น.ส.ปาริฉัตร หารคําอุย

ป.ตรี

2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง - พูด 1

114 นายสมปอง เพิ่มพูน

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม
115 นางสาวสวิตตชญา ทิมาบุตร

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค

116 นายพงษธวัช พวงศรี

ป.ตรี

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค

3100-0004 วัสดุชาง
117 นางสาวปรีดาพร สีลาพา

ป.ตรี

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
2100-1003 งานฝกฝมือ 1

118 นายกายสิทธิ์ นามลาด

ป.ตรี

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝกฝมือ 1

119 นายเดชพล ยศพันธ

ป.ตรี

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝกฝมือ 1

120 นางสาวนิลยา อัคษร

ป.ตรี

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม
2100-1003 งานฝกฝมือ 1

121 นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย

ป.ตรี

2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน
2121-2006 การเขียนแบบงานกอสราง
2121-2011 กลศาสตรโครงสราง
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2121-2105 การกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2121-2111 การทําหุนจําลอง
2121-2114 การตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง
2121-8001 ฝกงาน
122 นายภาสกร จวนสาง

ป.ตรี

2121-1003 วัสดุกอสราง

2121-2104 งานกอสรางอาคารไม
2121-2111 การทําหุนจําลอง
2121-2114 การตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง
3121-0002 วัสดุกอสราง
3121-0005 การเขียนแบบกอสราง
3121-2001 การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
hr04-0001 โฮมรูม
123 นายกิติศักดิ์ แนวบุตร

ป.โท

2121-2101 งานไม

2121-2112 การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร 2
2121-2114 การตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3109-2005 การสํารวจเสนทาง
3121-0006 การสํารวจเบื้องตน
3121-2002 การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
hr04-0001 โฮมรูม
124 นายศรัณย ประมูลพงศ

ป.ตรี

2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

2109-2004 การระดับ 1
2121-1004 การสํารวจเบื้องตน
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3100-0301 ทฤษฎีโครงสราง
3121-0001 กลศาสตรโครงสราง
3121-2003 การประมาณราคางานโยธา
home-room โฮมรูม
125 นายธนกฤต สมคะเนย

ป.โท

2121-1004 การสํารวจเบื้องตน
2109-2004 การระดับ 1
2121-2003 การประมาณราคางานกอสราง
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3121-0005 การเขียนแบบกอสราง
3121-2001 การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
3121-2002 การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
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126 วาที่ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2121-2008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องตน
2121-2102 งานปูน
3121-0005 การเขียนแบบกอสราง
3121-0006 การสํารวจเบื้องตน
3121-2005 คอนกรีตเทคโนโลยี

127 นายทศชิต บรรลุศิลป

ป.ตรี

2121-1004 การสํารวจเบื้องตน
2121-1304 กฏหมายกอสราง
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3109-2005 การสํารวจเสนทาง
3121-0006 การสํารวจเบื้องตน
3121-2001 การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา

128 นายศิริทรัพย สุราทิพย

ป.ตรี

2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน
2121-2001 การสํารวจเพื่อการกอสราง
2121-2003 การประมาณราคางานกอสราง
2121-2006 การเขียนแบบงานกอสราง
2121-2009 เทคนิคงานโยธา
2121-2012 เครื่องจักรกลงานโยธา

129

นางสาววิรัลรัตน ปางชาติ

ป.ตรี

2000-2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3
2121-1004 การสํารวจเบื้องตน
2121-2104 งานกอสรางอาคารไม
3100-0301 ทฤษฎีโครงสราง
3109-2005 การสํารวจเสนทาง
3121-2001 การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
3121-2002 การเขียนแบบโยธาดวยคอมพิวเตอร
3121-2003 การประมาณราคางานโยธา
3121-2105 วิศวกรรมฐานราก

130 นายดุลยวัต รักษพงศ

ป.ตรี

2121-2001 การสํารวจเพื่อการกอสราง
2121-2101 งานไม
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3121-0001 กลศาสตรโครงสราง
3121-0002 วัสดุกอสราง
3121-0003 เทคนิคกอสราง
3121-0005 การเขียนแบบกอสราง
3121-0006 การสํารวจเบื้องตน
3121-2005 คอนกรีตเทคโนโลยี
hr04-0001 โฮมรูม
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พขร./นักการ/แมบาน
1

นายสุดใจ พรมดงมัน

ปวส.

พนักงานขับรถ

2

นายวิมล แวนแควน

ม.6

พนักงานขับรถ

3

นายนวมินทร ลาภสาร

ปวส.

พนักงานขับรถ

5

นายอนันต ละบาป

ม.6

นักการภารโรง

6

นายบุญมา

สัตยธรรม

ป.6

นักการภารโรง

7

นายพรเลิศ

ชื่นจิต

ป.6

นักการภารโรง

8

นายปรีชา

ศรีสมุทร

ป.6

นักการภารโรง

9

นายสุนทร นามวงศ

ม.3

นักการภารโรง

10

นายคามิน นนทการ

ป.6

นักการภารโรง

ป.6

นักการภารโรง

11 นายอุทร นะที
12

นายชูศักดิ์ อูปแกว

ม.3

นักการภารโรง

13

นายวุฒิชัย มุสิกสาร

ป.6

นักการภารโรง

14

นายสมคิด แผนทอง

ป.6

นักการภารโรง

15

นายจําลอง บุญมาเรียง

ป.6

นักการภารโรง

17

นางสาวกัญหา เจริญนิตย

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

18

นางสาวดวงใจ ทาระพรหม

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

19

นางวิภา จันทะวารีย

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

20

นางรําไพ แวนแควน

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

21

นางอุลัยวรรณ บุญสมยา

ม.6

พนักงานทําความสะอาด

22

นางหนูจร แวนแควน

ม.3

พนักงานทําความสะอาด

23

นางอรทัย บุญยะราช

ม.6

พนักงานทําความสะอาด

24

นางสาวรัตนา ครั้งพิบูลย

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

25

นาวสาวหนูนิตย โมบาศรี

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

26

นางอมรา

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

26

นางสาวเมตตา กาญจนลักษณ

ป.6

พนักงานทําความสะอาด

ศรีเมือง
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เจาหนาที่ธุรการ
ฝายบริหารทรัพยากร
1

นางปยะนุช สองแสง

ป.ตรี

งานบริหารงานทั่วไป

2

นางสาวรุงทิพย สมสุวรรณ

ปวส.

งานบริหารงานทั่วไป

4

นางสริณญา โคตรสําราญ

ปวส.

งานบริหารงานทั่วไป

5

นางสาวนภัสนันท กําลังหาญ

ป.ตรี

งานการบัญชี

6

นางสาวสมฤทัย เจริญเชาว

ปวส.

งานการบัญชี

7

นางสาวเบญจวรรณ พันธจําปา

ปวส.

งานการเงิน

8

นางธัญชนก ชาติสงา

ปวส.

งานการเงิน

9

นางยุภาพร ดวงแกว

ป.ตรี

งานการเงิน

10

นางสาวศนพร สมหมาย

ปวส.

งานการเงิน

11

นางสาวกาญจนา สายสมบัติ

ป.ตรี

งานพัสดุ

12

นางนภา เสมอภาค

ปวส.

งานพัสดุ

13

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

ปวส.

งานพัสดุ

14

นางอรทัย อภิบาล

ปวส.

งานพัสดุ

15

นางวิมลพันธุ พรอมสุข

ป.ตรี

งานพัสดุ

16

นางชรินทรรัตน กุลสิริธนาชล

ป.ตรี

งานทะเบียน

17

นางสาอภิกษณาน พรมกลัดพะเนาว

ป.ตรี

งานทะเบียน

18

นางนฤมล จินะปญญา

ปวส.

งานทะเบียน

19

นายพงษศักดิ์ พรอมสุข

ปวส.

งานประชาสัมพันธ

20

นายสุรพงษ กันตะบุตร

ป.ตรี

งานประชาสัมพันธ

21

นางกษิฐากร เชื้อประทุม

ป.ตรี

งานประชาสัมพันธ
ฝายวิชาการ

นางสาวแสงพล ชลกาญจน

ปวส.

งานวัดผลฯ

23 นางจันทรเพ็ญ จําปาออน

ป.ตรี

งานวัดผลฯ

24 นางสาวเยี่ยมจิตต สายงาม

ป.ตรี

งานหองสมุด

25 นางสาวปวีณา ยินดีงาม

ป.ตรี

งานหองสมุด

26 นายอาทิตย จินดาศรี

ปวส.

งานหองสมุด

27 นางสาวนุชจรินทร อมรสิน

ป.ตรี

งานหองสมุด

28 นางฉวีวรรณ

สาริบุตร

ป.ตรี

งานวิชาการ

29 นางพนมพร

ถนอมพันธ

ป.ตรี

งานพัฒนาหลักสูตร

30 นางสาวจีรนันท เบาเงิน

ปวส.

งานพัฒนาหลักสูตร

31 นางจินตนา

ไฉยากุล

ปวส.

งานอาชีวฯระบบทวิฯ

32 นางสาวสุวรีย

โสวะภาสน

ปวส.

งานอาชีวฯระบบทวิฯ

ปวส.

งานสื่อการเรียนการสอน

22

33 นายชิติพันธ สมสุพรรณ

51
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
34

นายประชาธิป สําเภา

ปวส.

งานกิจกรรม

35

นางสุกัญญา

มุสิกฤกษ

ป.ตรี

งานกิจกรรม

36

นางสาวเยาวเรศ ทรายแดง

ป.ตรี

งานแนะแนวฯ

37

นางปนิตา วงศใหญ

ป.ตรี

งานแนะแนวฯ

38

นางสาววรินทรภรณ สวาทชาติ

ป.ตรี

งานครูที่ปรึกษา

39

นางสาวธนพร บรรลือหาญ

ป.ตรี

งานปกครอง

40

นางสาวประภาเพ็ญ ดิศแพทย

ปวส.

งานสวัสดิการ

ป.ตรี

งานโครงการพิเศษ

41 นางสาวอมรรัตน พูลเพิ่ม

ฝายแผนงานและความรวมมือ
42

นางสาวเจนจิรา สบายใจ

ปวส.

งานผลิตการคา

43

นางสาวกนกวรรณ สังขศรี

ป.ตรี

งานผลิตการคา

44 นางสาวพรทิพย ศรีมาต

ปวส.

งานศูนยขอมูล

45 นายกิตติพงษ

ขําบุญ

ปวส.

งานศูนยขอมูล

นางสาวอังศุมาลิน ฮงทอง

ป.ตรี

งานประกันคุณภาพ

47 นางสาวสกลสุภา สุนทร

ปวส.

งานบุคลากร

48 นางสาวสมัยพร กําลังงาม

ปวส.

งานวิจัยฯ

46

52
7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน
ปการศึกษา 2560 (ปปจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชางยนต
สาขางานยานยนต
- สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขางานผลิตภัณฑ
- สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟากําลัง
- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาชางโทรคมนาคม
สาขางานโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร

ปที่ 1
1,152

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3
758
894

5,991

หนวย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปปจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2
2,804
1,665
1,392

รวม
3,057

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

รวมทั้งสิ้น
5,991

338

220

256

814

814

181

138

160

479

479

13

16

25

54

54

222

143

158

523

523

127

70

83

280

280

19

33

33

98

305

305

14
117

90
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- สาขาวิชาชางกอสราง
สาขางานกอสราง
- สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
- สาขาวิชาชางโยธา
สาขางานโยธา
- สาขาวิชาเครื่อกล
สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง)
สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.6)
สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)
สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)
สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
สาขางานแมพิมพโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6)
- สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟากําลัง (สายตรง)
สาขางานไฟฟากําลัง (ม.6)
สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาคี)
สาขางานติดตั้งไฟฟา (สายตรง)
สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6)
สาขางานเมคคาทรอนิกส (สายตรง)

34

18

21

73

73

21

14

13

48

48

85

49

61

195

195
79
220
82

67
210
58

146
430
140

146
430
140

24
187
8
34

24
216
14
28

48
403
22
62

48
403
22
62

13
17

8
9

21
26

21
26

74
224
30
-

70
194
-

144
418
30

144
418
30
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- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (สายตรง)
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6)
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร (สายตรง)
สาขางานระบบงานเครือขายฯ (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ม.6)
- สาขาวิชาการกอสราง
สาขางานเทคนิคการกอสราง (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการกอสราง (ม.6)
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (สายตรง)
- สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา (สายตรง)
สาขางานโยธา (ม.6)
-สาขาวิชาชางอากาศยาน
- สาขางานชางอากาศยาน (ม.6)
- สาขางานเทคโนโลยียานยนต
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต

56
60
18

35
61
15

91
121
15

91
121
15

13
14

19
5

32
19

32
19

33
42
27

8
15
37
20

8
48
79
47

8
48
79
47

35
20

13
16

48
36

48
36

12

3

15

15

36
116

37
93

73
209

73
209

26

13

39

39

-

20

31

51

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

ทั้งปการศึกษา (2559)
................ คน
................ คน

36

16

52

52

129

88

217

217

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

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
................ คน
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7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2561 (ปตอไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
ปที่ 1
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชางยนต
สาขางานยานยนต
- สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขางานผลิตภัณฑ
- สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟากําลัง
- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาชางโทรคมนาคม
สาขางานโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาชางกอสราง
สาขางานกอสราง

1,160

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

หนวย : คน

คน
ภาคเรียนที่ 1/2560 (ปตอไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

รวม

1,160

1,840

1,840

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม
36

19

55

รวมทั้งสิ้น
3,055

320

320

320

120

120

120

80

80

80

120

120

120

120

120

120

40

40

40

80

80

80

80

80

80
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- สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
- สาขาวิชาชางโยธา
สาขางานโยธา
- สาขาวิชาเครื่อกล
สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง)
สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.6)
สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)
สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)
สาขางานเครื่องกล (ทวิภาคี)
สาขางานแมพิมพโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6)
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟากําลัง (สายตรง)
สาขางานไฟฟากําลัง (ม.6)
สาขางานติดตั้งไฟฟา (สายตรง)
สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6)
สาขางานเมคคาทรอนิกส (สายตรง)

80

80

80

120

120

120
80
200
80

80
200
80

80
200
80

80
120
40
40

80
120
40
40

80
120
40
40

40
40

40
40

40
40

80
120

80
120

80
120
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- สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (สายตรง)
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6)
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6)
สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร (สายตรง)
สาขางานระบบงานเครือขายฯ (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร (ม.6)
สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ม.6)
- สาขาวิชาการกอสราง
สาขางานเทคนิคการกอสราง (สายตรง)
สาขางานเทคนิคการกอสราง (ม.6)
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (สายตรง)
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (ม.6)
- สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา (สายตรง)
สาขางานโยธา (ม.6)
สํารวจ (ม.6)
. ชางอากาศยาน
- สาขาชางอากาศยาน (ม.6)

80
80
20

80
80
20

80
80
20

40
40

40
40

40
40

20
40
40
40

20
40
40
40

20
40
40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

80
120

80
120

80
120

40

40

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

40

40

40

80

80

80

ระดับปริญญาตรี
- สาขางานเทคโนโลยียานยนต
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
-สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
สาขางานเทคโนโลยีไฟฟา
-สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ
สาขางานเทคโนโลยีแมพิมพ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
สาขางานเทคโนโลยีกอสราง
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

25

19

11

ทั้งปการศึกษา (2560)

รวมทั้งสิ้น

44

44

11

11

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
หนวย : บาท

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจาย
ปวช.

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

6,082,000
3,730,000

ปวส.

359,000
259,000

ระยะสั้น

401,800
-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ/ วิจัยสรางองค
หุนยนต
ความรู

2,178,000
-

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

-

1.โครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมา
ภิบาลใน
สถานศึกษา

รวม

9,020,800
3,989,000

175,000
175,000

2.โครงการ
ผลิตและ
4.โครงการ 5.โครงการ
เผยแพรสื่อ 3.โครงการ
................... ...................
องคความรู เตรียมความ
พรอมสู
รวมทั้งสิ้น
วิชาชีพ
................... ...................
บริการ
ประชาคม
................... ...................
ประชาชน
อาเซียน
....
....
ตามแนว
พระราชดําริฯ
-

-

-

-

-

9,195,800
4,164,000

1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560

-

- งบบุคลากร

-

-

-

- งบดําเนินงาน

-

-

-

- งบลงทุน

-

-

-

47,000

-

47,000

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

47,000

-
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ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
2. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี ) พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

57,000

- งบรายจายอื่น
3. โครงสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศ
เฉพาะทาง พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

โครงการ
-

-

-

-

-

-

57,000

-

57,000

-

-

-

-

-

-

360,000

360,000

360,000

-

-

-

-

-

-

- งบรายจายอื่น

-

-

3,320,000

3,320,000

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

-

3,320,000
-

5. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

75,000

75,000

75,000
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ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

- งบรายจายอื่น
6. โครงการหารายไดระหวางเรียน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

80,000

80,000

- งบรายจายอื่น
7. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

80,000

- งบรายจายอื่น
8. โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

175,000

175,000
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ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ

2. แผนงานสงเสริมรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ดานสังคม

2,352,000

100,000

401,800

-

-

2,853,800

-

-

-

-

-

-

2,853,800

-

300,000

1. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
Fix it center ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
2. โครงการจัดชุดปฏิบัติงานตรวจความพรอม
ของรถโดยสารสาธารณะ ฯ พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

300,000

300,000

21,800

21,800

21,800

- งบรายจายอื่น
3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสราง
โอกาส สรางรายได พ.ศ. 2560
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

100,000

100,000

-

100,000
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ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ

4. โครงการสงเสริมการประกอบการอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
40,000

-

40,000

-

-

-

- งบบุคลากร

-

-

-

- งบดําเนินงาน

-

-

-

- งบลงทุน

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

80,000

-

80,000

-

-

-

- งบบุคลากร

-

-

-

- งบดําเนินงาน

-

-

-

- งบลงทุน

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

- งบรายจายอื่น

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

40,000

- งบรายจายอื่น
5. โครงการอาชีวะอาสารวมดวยชวยประชาชน
เทศกาลปใหม ประจําป 2560

- งบรายจายอื่น
7. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาเทศกาล

80,000

สงกรานต ประจําป 2559
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ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ

8. เครื่องมือประจําตัวผูเรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

2,312,000

2,312,000

2,312,000

- งบรายจายอื่น

3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี
1. สิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา/หุนยนต /ABU
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน

-

-

-

2,178,000

2,108,000

-

2,178,000
2,108,000
-

-

-

-

-

-

-

2,178,000

-

2,108,000
-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

- งบรายจายอื่น

-

-

-

2. โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN)
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

- งบรายจายอื่น

-

-

-
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ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ

3. โครงการสงเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยใชการวิจัยเปนฐาน (RBL)
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

70,000

- งบรายจายอื่น
4. แผนงานฟนฟูความสัมพันธและพัฒนา ความรวมมือ
1. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000

-

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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สวนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได (บกศ.)
- ยอดยกมาจากปปจจุบัน
- คาดวามีรายรับในปตอไป
- รายรับอื่น ๆ
ข. เงินงบประมาณ ป 2561 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาหนังสือเรียน
คาอุปกรณการเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียน
เงินสมทบประกันสังคม
สาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน (475)
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน
โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
2. ประมาณการรายจาย
งบบุคลากร
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินสมทบประกันสังคม
- คาจางครู (ป.โท, คาครองชีพ (จํานวน 1 คน)
- คาจางครู , คาครองชีพ (จํานวน 155 คน)
- คาจางเจาหนาที่, คาครองชีพ
- คาจางนักการ, แมบาน, คาครองชีพ
'- คาจางครูชาวตางชาติ

99,654,004 บาท
41,515,000 บาท
13,000,000 บาท
27,500,000 บาท
1,015,000 บาท
58,139,004 บาท
1,409,160
18,303,500
2,482,800
22,197,500
3,415,000
1,570,900
3,073,500
60,594
1,600,000
3,244,250
450,000
195,000
15,000
35,000
46,800
40,000

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

29,836,572
1,409,160
1,177,722
196,800
18,149,790
6,263,220
2,339,880
300,000

99,654,004 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งบดําเนินงาน
- คาสอน
- คาธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา)
- คาเชาบาน
- คาใชจายเดินทางไปราชการ
- คาจางเหมารักษาความปลอดภัย
- คาซอมรถยนตราชการ
- คาสูบสิ่งปฏิกูล
- สาธารณูปโภค
- คาตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ. เต็มขั้น
- ซอมครุภัณฑ
- ซอมสิ่งปลูกสราง
- จางเหมาบริการ
- วัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- คาวัสดุการศึกษา
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุหนังสือ วารสานและตํารา
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุกอสราง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง

49,785,123
27,000,000
1,020,000
5,000,000
1,140,000
200,000
50,000
6,499,723
100,000
50,000
100,000
2,050,000
400,000
5,980,400
5,000
50,000
80,000
10,000
50,000

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

งบลงทุน
สิ่งปลูกสราง

5,405,600
-

บาท

ครุภัณฑ
กลองวัดมุมประมวลผลรวมและเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมพรอมอุปกรณ
ชุดฝกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ
ปรับปรุง

2,482,800

บาท
1,492,800 บาท
990,000 บาท

งบลงทุน เงินรายได
ครุภัณฑ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑหมอแปลงไฟฟา ขนาด 400 kVA จํานวน 1 ตัว
โครงการจัดหาครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาขาการบัญชี (คอมพิวเตอรจํานวน 26 เครื่อง)

โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 270 หนวย (ตอเนื่อง)

-

1,711,800
450,200
494,000
350,000
98,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดหาตูเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือพลัก
ชุดโซฟา 5+2 พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด
เกาอี้สํานักงาน 2 ตัว
โตะพรอมเกาอี้ 1 ชุด
สวานแทน Rexon Dp-33a 16 mm.(5/8") 3 ตัว
โตะทํางาน ขนาด 180*90*76 cm. 1 ตัว
โตะทํางาน + เกาอี้ 2 ชุด
เครื่องฟอกอากาศเพื่อปองกันการแพรเชื้อของไวรัสไขหวัดใหญ
เครื่องอบฆาเชื้ออุปกณณทําความสะอาดแผลสด
เครื่องอบชอน สอมดวย UV เพื่อใชในโรงอาหาร
ปรับปรุง
โครงการปรับปรุงระบบสงจายไฟฟาในวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดผานเครือขาย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ
โครงการซอมบํารุงเครื่องกลึกแผนกวิชาชางกลโรงงาน
โครงการซอมแซมถนนที่ชํารุด
โครงการจางเหมาตอถังรถบรรทุก 6 ลอ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการจางเหมากอสรางแผงกั้นรั้วคอนกรีตกันน้ําซึมและเทพื้นถนนคอนกรีต
โครงการสรางบอดักไขมัน
งบเงินอุดหนุน
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
คาหนังสือเรียน
คาอุปกรณการเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน
โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

9,100
150,000
20,000
7,400
24,000
33,000
12,000
8,000
17,900
3,000
35,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

257,000
200,000
249,000
30,000
40,000
85,000
350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,211,000

8,841,200

บาท
450,000 บาท
195,000 บาท
3,415,000 บาท
1,570,900 บาท
3,073,500 บาท
15,000 บาท
35,000 บาท
46,800 บาท
40,000 บาท

งบรายจายอื่น (งบปรับปรุง)
5,335,509
งบโครงการ
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน ปการศึกษา 2561
1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน ประจําป 2561
1.3. โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการ ประจําป 2561

บาท

50,000 บาท
10,000 บาท
40,000 บาท
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1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ประจําป 2561
1.5. โครงการเปดบานสานฝน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
1.7. โครงการวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2561
1.8. โครงการวันภูมิปญญา รักษภาษาอีสาน
1.9. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
1.10. โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําปการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช . และ ปวส.
1.13. โครงการ ติวเตอร Pre V-NET ประจําปการศึกษา 2561
1.14. โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)
1.16. โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp
1.17. โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.18. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
1.19. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
2.2 งานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ กลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณ
2.2. โครงการศึกษาดูงาน
2.3. โครงการพัฒนาการดานวิชาการ
3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
3.1. โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญสงเสริมสัปดาหแหงพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 2561
3.3. โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจําการศึกษา 2561
3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี
3.5. โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ ประจําปการศึกษา 2561
3.6. โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ประจําปการศึกษา 2561
3.7. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค
3.8. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
3.9. โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรมตานยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2561
3.11. โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
3.12. โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3.13. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค
3.14. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย รวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

20,000
150,700
721,309
10,000
10,000
10,000
32,000
20,000
50,000
110,000
10,000
100,000
100,000
45,000

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

15,000 บาท
25,000 บาท
520,000 บาท
500,000 บาท
80,000 บาท
4,000
1,000
16,000
30,000
30,000
48,000
15,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

400,000
70,000
100,000
80,000
180,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,000 บาท
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3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแมแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
(วันพอแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจําปการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอรคณะกรรมการดําเนินงาน องคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย (อวท.) ประจําปการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นําวิชาชีพฯ คายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาทองถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2561

10,000 บาท
10,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจําปการศึกษา 2561
3.22. โครงการแขงขันกีฬาภายในประจําปการศึกษา 2561
3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองคการ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ /การประกวดกิจกรรมองคการฯระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2561
3.27. โครงการวันปยมหาราช
3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเดน เนนกิจกรรม
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจําปการศึกษา 2561)
3.30. โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2561
3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจําปการศึกษา 2561
3.32. โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจําปการศึกษา 2561
3.33. โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
3.34. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2561
3.35. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (วันสงทายปเกาตอนรับปใหม )
3.36. โครงการงานวันครู
3.37. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส ประจําป 2561)
3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561
3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
3.40. โครงการการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจําปการศึกษา 2561

30,000 บาท
300,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
10,000
4,000
10,000
8,000
15,000
15,000
50,000
40,000
10,000
60,000
152,400
25,600
200,000

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

35,000 บาท
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3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน -นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ ปการศึกษา 2561
3.44. โครงการจัดแขงขันประวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช .
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา
3.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ป 2561
3.47. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง
3.48. โครงการบริจาคโลหิตประจําปการศึกษา 2561 ปละ 2 ครั้ง
3.49. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุมเสี่ยง
3.50. โครงการชาติ ศาสนา
3.51. โครงการสัปดาหหองสมุด
3.52. โครงการสัปดาหรักการอาน
3.53. โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง
3.54. โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว
3.55. โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

80,000
10,000
16,000
30,000
4,000
2,000
30,000
20,000
20,000
10,000
15,000
18,500
50,000

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

450,000
สํารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.
1. นโยบายเรงดวน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร

250,000 บาท
200,000 บาท

69

สวนที่ 3
3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ .ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
หนวย : บาท
ผลผลิต
รายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
คาตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินสมทบประกันสังคม
คาจางครูพิเศษ ป.โท (1 คน)
คาจางครูพิเศษ (155 คน)
- เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน)
คาลูกจางชั่วคราวธุรการ 50 คน
- เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน)
คาจางลูกจางชั่วคราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แมบาน) 25 คน
- เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน)
คาจางครูพิเศษ (ภาษาตางประเทศ) 3 คน (10 เดือน)
- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)
- เงินคาตอบแทนนอกเวลา
- เงินคาสอนพิเศษ
- คาเบี้ยประชุมกรรมการ
- คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น
- คาใชสอย
- คาสูบสิ่งปฏิกูล
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาซอมรถยนตราชการ
- คาซอมครุภัณฑ
- คาซอมสิ่งกอสราง
- คาจางเหมาบริการ
- คาจางเหมารักษาความปลอดภัย

สิ่งประดิษฐ/ งบบุคลากร /
หุนยนต
ประกันสังคม

รวม

ปวส.

3,401,500

16,502,000

2,482,800

195,000

1,469,754

24,051,054

3,401,500
-

16,502,000
548,808
-

2,482,800
-

195,000
-

1,469,754
1,469,754
1,409,160
60,594

24,051,054
2,018,562
1,409,160
60,594
548,808
-

548,808

2,575,900 15,743,192
2,535,900 4,845,292
800,000
2,535,900
4,045,292
-

-

-

-

3,000,000
3,000,000
-

รวมทั้งสิ้น

-

-

3,244,250

30,256,900

586,800

34,087,950

41,515,000

3,244,250
-

30,256,900
14,350,440

586,800
-

34,087,950
14,350,440
645,000
7,778,820
620,940
5,305,680
-

41,515,000 99,654,004
13,467,570 29,836,572
1,409,160
472,128 1,177,722
196,800
196,800
9,057,090 16,835,910
692,940 1,313,880
280,800 5,586,480
127,932
676,740
2,000,400 2,000,400
339,480
339,480
300,000
300,000

8,513,610
5,201,630

22,952,421
15,437,178

5,201,630

220,000
15,217,178

645,000
7,778,820
620,940
5,305,680

666,550
-

7,847,060
5,201,630

5,201,630

-

บกศ.

-

-

18,319,092
7,381,192
800,000
6,581,192
-

-

เงินรายได
การจัดการ
ศึกษาตั้งแต
ปฐมวัยฯ
อุดหนุนทั่วไป
(จัดการเรียน
การสอน)

(475)
เรียนฟรี
15 ป

ปวช.

-

งบลงทุน

โครงการ

-

-

-

เปนเงิน

99,654,004

49,785,123
28,020,000
1,020,000
27,000,000
-

3,000,000

666,550

1,141,028

3,000,000
-

666,550

941,028
200,000
-

1,807,578
1,607,578
200,000
-

1,832,422
50,000
392,422
100,000
50,000
100,000
1,140,000

6,640,000
50,000
5,000,000
200,000
100,000
50,000
100,000
1,140,000
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- คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุการศึกษา
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุกอสราง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)
- คาโทรศัพท
- คาน้ําประปา
- คาไฟฟา
- คาไปรษณีย
- คาเชาคูสายอินเทอรเน็ต

ปวช.

ปวส.

-

-

งบลงทุน

6,297,900
400,000
5,897,900

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ/ งบบุคลากร /
หุนยนต
ประกันสังคม
-

-

-

40,000

1,600,000

40,000

1,600,000

- งบลงทุน
สิ่งกอสราง

-

-

-

-

2,482,800

(475)
เรียนฟรี
15 ป

รวม

6,297,900
400,000
5,897,900
1,640,000
1,640,000

-

-

-

-

-

เงินรายได
การจัดการ
ศึกษาตั้งแต
ปฐมวัยฯ
อุดหนุนทั่วไป
(จัดการเรียน
การสอน)
-

-

1,504,402

-

238,320
1,266,082

-

2,482,800

0

1,504,402
238,320
1,266,082

-

ครุภัณฑ (ครุภัณฑที่คาดวาจะไดรับจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2561)
กลองวัดมุมประมวลผลรวมและเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมพรอมอุปกรณ
ชุดฝกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ

รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน

บกศ.

2,327,500
2,050,000
82,500
5,000
50,000
80,000
10,000
50,000

8,625,400
2,050,000
400,000
5,980,400
5,000
50,000
80,000
10,000
50,000

3,355,321
28,900
238,320
2,988,101
100,000

6,499,723
28,900
476,640
5,894,183
100,000

-

1,492,800
990,000

1,492,800
990,000

ปรับปรุง
- งบลงทุน เงินรายได
โครงการจัดซื้อครุภัณฑหมอแปลงไฟฟา ขนาด 400 kVA จํานวน 1 ตัว
โครงการจัดหาครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาขาการบัญชี (คอมพิวเตอรจํานวน 26 เครื่อง)

โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 270 หนวย (ตอเนื่อง)
โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดหาตูเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือพลัก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,711,800
450,200
494,000
350,000
98,000
9,100
150,000

2,482,800
1,492,800
990,000
-

1,711,800
450,200
494,000
350,000
98,000
9,100
150,000
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ชุดโซฟา 5+2 พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด
เกาอี้สํานักงาน 2 ตัว
โตะพรอมเกาอี้ 1 ชุด
สวานแทน Rexon Dp-33a 16 mm.(5/8") 3 ตัว
โตะทํางาน ขนาด 180*90*76 cm. 1 ตัว
โตะทํางาน + เกาอี้ 2 ชุด
เครื่องฟอกอากาศเพื่อปองกันการแพรเชื้อของไวรัสไขหวัดใหญ
เครื่องอบฆาเชื้ออุปกณณทําความสะอาดแผลสด
เครื่องอบชอน สอมดวย UV เพื่อใชในโรงอาหาร
- งบเงินอุดหนุน
- โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
- โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
- โครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
- โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน
- โครงการหารายไดระหวางเรียน
- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
- โครงการเยี่ยมบาน หอพัก และบานเชาของนักเรียน นักศึกษา
- โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
- คาหนังสือเรียน
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
- งบรายจายอื่น (งบปรับปรุง )
โครงการปรับปรุงระบบสงจายไฟฟาในวิทยาลัยฯ
โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดผานเครือขาย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ
โครงการซอมบํารุงเครื่องกลึกแผนกวิชาชางกลโรงงาน
โครงการซอมแซมถนนที่ชํารุด
โครงการจางเหมาตอถังรถบรรทุก 6 ลอ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการจางเหมากอสรางแผงกั้นรั้วคอนกรีตกันน้ําซึมและเทพื้นถนนคอนกรีต
โครงการสรางบอดักไขมัน

ปวช.

ปวส.

งบลงทุน

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ/ งบบุคลากร /
หุนยนต
ประกันสังคม

195,000

-

195,000

-

-

-

-

-

(475)
เรียนฟรี
15 ป

รวม

195,000
195,000
-

-

-

-

-

-

เงินรายได
การจัดการ
ศึกษาตั้งแต
ปฐมวัยฯ
อุดหนุนทั่วไป
(จัดการเรียน
การสอน)

8,059,400

รวมทั้งสิ้น

586,800
450,000

8,646,200
450,000

15,000

15,000
35,000
40,000
46,800
3,415,000
1,570,900
3,073,500
-

เปนเงิน

บกศ.

20,000
7,400
24,000
33,000
12,000
8,000
17,900
3,000
35,200
-

35,000
40,000
46,800

-

-

-

-

3,415,000
1,570,900
3,073,500
-

0

1,211,000
257,000
200,000
249,000
30,000
40,000
85,000
350,000

20,000
7,400
24,000
33,000
12,000
8,000
17,900
3,000
35,200
8,841,200
450,000
195,000
15,000
35,000
40,000
46,800
3,415,000
1,570,900
3,073,500
1,211,000
257,000
200,000
249,000
30,000
40,000
85,000
350,000

72
ผลผลิต
รายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

- โครงการ
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน ปการศึกษา 2561
1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน ประจําป 2561
1.3. โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการ ประจําป 2561
1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ประจําป 2561
1.5. โครงการเปดบานสานฝน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
1.7. โครงการวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2561
1.8. โครงการวันภูมิปญญา รักษภาษาอีสาน
1.9. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
1.10. โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําปการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. และ ปวส.
1.13. โครงการ ติวเตอร Pre V-NET ประจําปการศึกษา 2561
1.14. โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)
1.16. โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp
1.17. โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.18. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
1.19. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
2.2 งานพัฒนาบุคลากร
2.1. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ กลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณ
2.2. โครงการศึกษาดูงาน
2.3. โครงการพัฒนาการดานวิชาการ
3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
3.1. โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญสงเสริมสัปดาหแหงพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 2561
3.3. โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจําการศึกษา 2561
3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี
3.5. โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ ประจําปการศึกษา 2561
3.6. โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ประจําปการศึกษา 2561
3.7. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค
3.8. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

ปวช.

ปวส.

825,600

210,000

110,000

งบลงทุน

-

โครงการ

สิ่งประดิษฐ/ งบบุคลากร /
หุนยนต
ประกันสังคม
-

-

1,035,600

110,000
100,000
-

100,000

(475)
เรียนฟรี
15 ป

รวม

-

-

-

2,577,700
50,000
10,000
40,000
20,000
150,700
200,000
10,000
10,000
10,000
32,000
20,000
50,000
10,000
100,000
45,000
15,000
25,000

100,000
80,000

100,000
80,000
-

4,000
1,000
16,000
30,000
30,000
48,000
15,000
6,000

เงินรายได
การจัดการ
ศึกษาตั้งแต
ปฐมวัยฯ
อุดหนุนทั่วไป
(จัดการเรียน
การสอน)
-

-

เปนเงิน

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

2,577,700
50,000
10,000
40,000
20,000
150,700
200,000
10,000
10,000
10,000
32,000
20,000
50,000
10,000
100,000
45,000
15,000
25,000
4,000
1,000
16,000
30,000
30,000
48,000
15,000
6,000

1,722,209
521,309
-

-

420,000
500,000

-

5,335,509
50,000
10,000
40,000
20,000
150,700
721,309
10,000
10,000
10,000
32,000
20,000
50,000
110,000
10,000
100,000
100,000
45,000
15,000
25,000
520,000
500,000
80,000
4,000
1,000
16,000
30,000
30,000
48,000
15,000
6,000
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3.9. โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรมตานยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)
3.10. โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2561
3.11. โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
3.12. โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3.13. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค
3.14. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ
3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย รวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแมแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561)
3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
(วันพอแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจําปการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอรคณะกรรมการดําเนินงาน องคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย (อวท.) ประจําปการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นําวิชาชีพฯ คายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาทองถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2561

ปวช.

80,000
180,000
100,000

50,000

3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจําปการศึกษา 2561
3.22. โครงการแขงขันกีฬาภายในประจําปการศึกษา 2561
3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองคการ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ/การประกวดกิจกรรมองคการฯระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2561
3.27. โครงการวันปยมหาราช
3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเดน เนนกิจกรรม
3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจําปการศึกษา 2561)
3.30. โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2561
3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจําปการศึกษา 2561

ปวส.

30,000

งบลงทุน

สิ่งประดิษฐ/ งบบุคลากร /
หุนยนต
ประกันสังคม

โครงการ

รวม

80,000
180,000
100,000
50,000
30,000
-

(475)
เรียนฟรี
15 ป

เงินรายได
การจัดการ
ศึกษาตั้งแต
ปฐมวัยฯ
อุดหนุนทั่วไป
(จัดการเรียน
การสอน)

400,000
70,000
100,000

-

6,000

-

10,000

-

10,000

-

50,000

-

50,000

-

300,000
20,000
50,000
50,000
50,000
5,000
5,000
10,000
4,000
10,000

รวมทั้งสิ้น

400,000
70,000
100,000
6,000
10,000
10,000
50,000
50,000
300,000
20,000
50,000
50,000
50,000
5,000
5,000
10,000
4,000
10,000

เปนเงิน

บกศ.

-

-

-

-

400,000
70,000
100,000
80,000
180,000
100,000
6,000
10,000
10,000
50,000
50,000
50,000
30,000
300,000
20,000
50,000
50,000
50,000
5,000
5,000
10,000
4,000
10,000
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ผลผลิต
รายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

3.32. โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจําปการศึกษา 2561
3.33. โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
3.34. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
3.35. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (วันสงทายปเกาตอนรับปใหม)
3.36. โครงการงานวันครู
3.37. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส ประจําป 2561)
3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561
3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
3.40. โครงการการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด, ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจําปการศึกษา 2561
3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ ปการศึกษา 2561
3.44. โครงการจัดแขงขันประวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช.
5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา
3.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ป 2561
3.47. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง
3.48. โครงการบริจาคโลหิตประจําปการศึกษา 2561 ปละ 2 ครั้ง
3.49. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุมเสี่ยง
3.50. โครงการชาติ ศาสนา
3.51. โครงการสัปดาหหองสมุด
3.52. โครงการสัปดาหรักการอาน
3.53. โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง
3.54. โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว

ปวช.

ปวส.

งบลงทุน

25,600
100,000

80,000

-

(475)
เรียนฟรี
15 ป

รวม

25,600
100,000
80,000
-

3.55. โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ . กระทรวง พื้นที่
- นโยบายเรงดวน
- นโยบายตามยุทธศาสตร

สิ่งประดิษฐ/ งบบุคลากร /
หุนยนต
ประกันสังคม

โครงการ

-

-

8,000
15,000
15,000
50,000
40,000
10,000
60,000

40,000
35,000
10,000
16,000
30,000
4,000
2,000
30,000
20,000
20,000
10,000
15,000

เงินรายได
การจัดการ
ศึกษาตั้งแต
ปฐมวัยฯ
อุดหนุนทั่วไป
(จัดการเรียน
การสอน)

รวมทั้งสิ้น

8,000
15,000
15,000
50,000
40,000
10,000
60,000
40,000
35,000
10,000
16,000
30,000
4,000
2,000
30,000
20,000
20,000
10,000
15,000
-

เปนเงิน

บกศ.

152,400
60,000
-

-

18,500
50,000
450,000
250,000
200,000

8,000
15,000
15,000
50,000
40,000
10,000
60,000
152,400
25,600
200,000
35,000
80,000
10,000
16,000
30,000
4,000
2,000
30,000
20,000
20,000
10,000
15,000
18,500
50,000
450,000
250,000
200,000
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา /โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หนวย : บาท
ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

99,654,004

99,654,004

29,836,572

29,836,572

49,785,123

49,785,123

2,482,800

2,482,800

แผนกวิชาชางโยธา

1,492,800

1,492,800

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอม

990,000

990,000

1,836,300

1,836,300

1 งานตามภาระงานประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- กลองวัดมุมประมวลผลรวมและเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมพรอมอุปกรณ
- ชุดฝกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ
คาสิ่งกอสราง
ปรับปรุง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ครุภัณฑ )
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑหมอแปลงไฟฟา ขนาด 400 kVA จํานวน 1 ตัว

แผนกวิชาชางไฟฟา

450,200

450,200

- โครงการจัดหาครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาขาการบัญชี(คอมพิวเตอรจํานวน 20 เครื่อง)

แผนกวิชาการบัญชี

380,000

380,000

- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก จํานวน 1 เครื่อง

งานศูนยขอมูลฯ

350,000

350,000

- โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 108 หนวย (ตอเนื่อง)

งานศูนยขอมูลฯ

98,000

98,000

- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย จํานวน 2 เครื่อง

งานอาคารฯ

24,000

24,000

- โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมมือถือ จํานวน 1 เครื่อง

งานอาคารฯ

9,100

9,100

- ชุดโซฟา 5+2 พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด

งานอาคารฯ

20,000

20,000
Jin

78
ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

- เครื่องพิมพอิงเจ็ค จํานวน 1 เครื่อง

งานอาคารฯ

5,000

5,000

- เกาอี้สํานักงาน 2 ตัว

งานอาคารฯ

7,400

7,400

- โครงการจัดหาตูเก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือพลัก

งานการเงิน

120,000

120,000

- โตะพรอมเกาอี้ 1 ชุด

งานอาคารฯ

24,000

24,000

ชางเทคนิคพื้นฐาน

33,000

33,000

- โตะทํางาน ขนาด 180*90*76 cm. 1 ตัว

งานวิชาการ

12,000

12,000

- เกาอี้ 1 ตัว

งานวิชาการ

5,500

5,500

- พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10" 2 ตัว

งานวางแผน

3,000

3,000

- เครื่องดูดฝุน ภายในสํานักงาน 1 เครื่อง

งานวางแผน

5,000

5,000

- โตะทํางาน + เกาอี้ 2 ชุด

งานการคา

8,000

8,000

- เครื่องฟอกอากาศเพื่อปองกันการแพรเชื้อของไวรัสไขหวัดใหญ

งานสวัสดิการ

17,900

17,900

- เครื่องอบฆาเชื้ออุปกณณทําความสะอาดแผลสด

งานสวัสดิการ

3,000

3,000

- เครื่องอบชอน สอมดวย UV เพื่อใชในโรงอาหาร

งานสวัสดิการ

35,200

35,200

- เครื่องตัดแตงกิ่งไม (ใชน้ํามัน) 2 เครื่อง

งานอาคารฯ

42,000

42,000

- เครื่องพนหมอกควัน (พนยุง ) 1 เครื่อง

งานอาคารฯ

30,000

30,000

งานพัสดุ+การเงิน

154,000

154,000

1,908,400

1,908,400

ชางไฟฟา

160,200

160,200

โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดผานเครือขาย บริเวณอาคารหอประชุมโดมใหญ

งานศูนยขอมูล

250,000

250,000

โครงการซอมบํารุงเครื่องกลึกแผนกวิชาชางกลโรงงาน

ชางกลโรงงาน

249,000

249,000

โครงการซอมแซมถนนที่ชํารุด

งานอาคารฯ

30,000

30,000

งานหมวดยานฯ

180,000

180,000

งานอาคารฯ

85,000

85,000

ชางโยธา

65,000

65,000

- สวานแทน Rexon Dp-33a 16 mm.(5/8") 3 ตัว

- เครื่องคอมพิวเตอร ขนาดหนาจอไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 7 เครื่อง
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา (ปรับปรุง )
โครงการปรับปรุงระบบสงจายไฟฟาในวิทยาลัยฯ

โครงการจางเหมาตอถังรถบรรทุก 6 ลอ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โครงการจางเหมากอสรางแผงกั้นรั้วคอนกรีตกันน้ําซึมและเทพื้นถนนคอนกรีต
อาคารปฏิบัติการงานคอนกรีต

Jin
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ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ
ปรับปรุงฝาเพดาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
ปรับปรุงหองปฏิบัติการงานทวิภาคี
โครงการจัดทําโครงสรางงานอาคารสถานที่
โครงการสรางบอดักไขมัน

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

ชางอิเล็กทรอนิกส

79,200

79,200

งานทวิภาคี

60,000

60,000

งานอาคารฯ+ชางโยธา

400,000

400,000

งานอาคารฯ+งานสวัสดิการ

350,000

350,000

4,589,200

4,589,200

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน ปการศึกษา 2561

งานทวิภาคี

50,000

50,000

1.2. โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝกงาน ประจําป 2561

งานทวิภาคี

10,000

10,000

1.3. โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการ ประจําป 2561

งานทวิภาคี

40,000

40,000

1.4. โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ประจําป 2561

งานทวิภาคี

20,000

20,000

วิชาการ + กิจกรรม

150,700

150,700

วิชาการ

200,000

200,000

1.7. โครงการวันสุนทรภู 26 มิถุนายน 2561

หมวดภาษาไทย

10,000

10,000

1.8. โครงการวันภูมิปญญา รักษภาษาอีสาน

หมวดภาษาไทย

10,000

10,000

1.9. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561

หมวดภาษาไทย

10,000

10,000

หมวดวิทยาศาสตร

32,000

32,000

หมวดสังคมฯ

20,000

20,000

หมวดวิทยาศาสตร

50,000

50,000

1.13. โครงการ ติวเตอร Pre V-NET ประจําปการศึกษา 2561

งานวัดผล

110,000

110,000

1.14. โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

งานวัดผล

10,000

10,000

1.15. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 (ทุกแผนกวิชา)

งานวิชาการ

100,000

100,000

1.16. โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp

หมวดภาษาอังกฤษ

100,000

100,000

1.17. โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและภายนอกสถานศึกษา

งานแนะแนว

45,000

45,000

งานแนะแนว

15,000

15,000

1.5. โครงการเปดบานสานฝน (Open House)
1.6. โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ

1.10. โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
1.11. โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก ประจําปการศึกษา 2561
1.12. โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. และ ปวส.

1.18. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
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ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

งานแนะแนว

25,000

25,000

2.1. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญ กลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณ

งานวิชาการ

100,000

100,000

2.2. โครงการศึกษาดูงาน

งานบุคลากร

500,000

500,000

2.3. โครงการพัฒนาการดานวิชาการ

งานวิชาการ

80,000

80,000

3.1. โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

4,000

4,000

3.2. โครงการลูกเสือวิสามัญสงเสริมสัปดาหแหงพระพุทธศาสนา ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

1,000

1,000

3.3. โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจําการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

16,000

16,000

3.4. โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลกและประดับแถบ 2 สี

งานกิจกรรม

30,000

30,000

3.5. โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

30,000

30,000

3.6. โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

48,000

48,000

3.7. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับภาค

งานกิจกรรม

15,000

15,000

3.8. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

งานกิจกรรม

6,000

6,000

งานกิจกรรม

400,000

400,000

3.10. โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

70,000

70,000

3.11. โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ

งานกิจกรรม

100,000

100,000

3.12. โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

งานกิจกรรม

80,000

80,000

3.13. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค

งานกิจกรรม

200,000

200,000

3.14. โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ

งานกิจกรรม

100,000

100,000

งานกิจกรรม

6,000

6,000

งานกิจกรรม

10,000

10,000

1.19. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
2.2 งานพัฒนาบุคลากร

3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุน

3.9. โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรมตานยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร ปที่ 1 (ปวช. และ ปวส.)

3.15. โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย รวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
3.16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ
(วันแมแหงชาติ) ประจําปการศึกษา 2561)

Jin
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ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

3.17. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
งานกิจกรรม

10,000

10,000

งานกิจกรรม

50,000

50,000

งานกิจกรรม

50,000

50,000

งานกิจกรรม

50,000

50,000

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

30,000

30,000

3.22. โครงการแขงขันกีฬาภายในประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

150,000

150,000

งานกิจกรรม

20,000

20,000

งานกิจกรรม

50,000

50,000

งานกิจกรรม

50,000

50,000

ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

50,000

50,000

3.27. โครงการวันปยมหาราช

งานกิจกรรม

5,000

5,000

3.28. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมดี กิจกรรมเดน เนนกิจกรรม

งานกิจกรรม

5,000

5,000

งานกิจกรรม

10,000

10,000

3.30. โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

4,000

4,000

3.31. โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

10,000

10,000

3.32. โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย ประจําปการศึกษา 2561

งานกิจกรรม

8,000

8,000

(วันพอแหงชาติ ) ประจําปการศึกษา 2561
3.18. โครงการสถานศึกษาศีล 5 ประจําปการศึกษา 2561 (โครงการในคลินิกคุณธรรม)
3.19. โครงการตัดเสื้อเบลเซอรคณะกรรมการดําเนินงาน องคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย (อวท.) ประจําปการศึกษา 2561
3.20. โครงการคุณธรรม นําวิชาชีพฯ คายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาทองถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2561
3.21. โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย

3.23. โครงการ "การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และประกวดกิจกรรมองคการ
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561"
3.24. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปการศึกษา 2561
3.25. โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2561
3.26. โครงการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ /การประกวดกิจกรรมองคการฯระดับชาติ

3.29. โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1
(ทดสอบสมรรถภาพ) ประจําปการศึกษา 2561)
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ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

3.33. โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3

งานกิจกรรม

15,000

15,000

3.34. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

งานวางแผนฯ

15,000

15,000

3.35. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (วันสงทายปเกาตอนรับปใหม )

งานสารบรรณฯ

50,000

50,000

3.36. โครงการงานวันครู

งานบุคลากร

80,000

80,000

3.37. โครงการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส ประจําป 2561)

งานบุคลากร

10,000

10,000

3.38. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561

วิชาการ/กิจกรรม

60,000

60,000

3.39. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

วิชาการ/กิจกรรม

452,400

452,400

งานแนะแนว

25,600

25,600

งานวิจัยฯ

100,000

100,000

งานทะเบียน

35,000

35,000

3.43. โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ ปการศึกษา 2561

งานแนะแนว

165,000

165,000

3.44. โครงการจัดแขงขันประวัติศาสตรไทย ระดับ ปวช.

หมวดสังคมฯ

10,000

10,000

5.45. โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา

หมวดสังคมฯ

16,000

16,000

3.46. โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ป 2561

งานกิจกรรม

30,000

30,000

3.47. โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง

งานกิจกรรม

4,000

4,000

3.48. โครงการบริจาคโลหิตประจําปการศึกษา 2561 ปละ 2 ครั้ง

งานกิจกรรม

2,000

2,000

3.49. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา กลุมเสี่ยง

งานกิจกรรม

30,000

30,000

3.50. โครงการชาติ ศาสนา

งานกิจกรรม

20,000

20,000

3.51. โครงการสัปดาหหองสมุด

งานหองสมุด

20,000

20,000

3.52. โครงการสัปดาหรักการอาน

งานหองสมุด

10,000

10,000

3.53. โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง

งานกิจกรรม

15,000

15,000

งานสวัสดิการฯ

18,500

18,500

งานพัสดุ

50,000

50,000

3.40. โครงการการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
3.41. โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ
3.42. โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว ประจําปการศึกษา 2561

3.54. โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว
3.55. โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ที่

งาน/โครงการ /กิจกรรม
งบรายจาย /รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน /แผนก
ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน
เงิน

3 โครงการตาม พ .ร.บ.ตามงบประมาณ

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ ./สถานศึกษา )
นโยบายเรงดวย
นโยบายตามยุทธิศาสตร

-

450,000

450,000

250,000

250,000

200,000

200,000

Jin

18

แผนภูมโิ ครงสรางการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ผูอํานวยการวิทยาลัย
นายนิยม แสงวงศ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร
นายสุวิชา มั่นยืน

งานบริหารงานทั่วไป
นางดาราวรรณ รอดสิน

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายทรงศักดิ์ ไชยพงษ

งานวางแผนและงบประมาณ
นายอิทธิวฒ
ั น ไทยแท

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายภาสกร ศรีขาว

งานบุคลากร

นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล

งานการเงิน
นางลักขณา ไทยกลาง
งานการบัญชี
นางสาวภานินธ บัวพา
งานพัสดุ
นายสุพัฒน แนวจําปา
งานอาคารสถานที่
นายธนพงษ ศักดิ์เจริญ
งานทะเบียน
นายสมาน ภาณะรมย
งานประชาสัมพันธ
นายธนพงษ ศักดิ์เจริญ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายสวัสดิ์ ธงไชย
งานความรวมมือ
นายบุญสนอง แกวคําปอด
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
นายอาคม ปาสีโล

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นางกนกพร ไชยวิเศษ
งานสงเสริมผลิตผล การคาและ
ประกอบธุรกิจ
นางทิพากร แตศิริเวชช

งานครูที่ปรึกษา
นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
งานปกครอง
นางสาวธิดารัตน บุญดล
งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน
นายณราวิตญ มีดี
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสุวรรณา โกศัลวัฒน
งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน
นายสมชาย แววศรี

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝายวิชาการ

นายมนตรี สุริยพันตรี

แผนกวิชา
แผนกวิชาชางยนต
นายสุนนั ท อินทรงาม
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
นายธรรมรัตน พรมหมสาขาฯ
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
นายสมาน ภาณะรมย
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
นายสัญญา ไกรยวงษ
แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
นายวัชระ ประคองพันธ
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
นายเผด็จศึก แสนุวงศ
แผนกวิชากอสรางสถาปตยกรรม
นายอุทัย ไชยวิเศษ
แผนกวิชาชางโยธา
นายสัมฤทธิ์ กาญจนสุนทร
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นายทวีศักดิ์ พรอมสุข
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
นายอุทัย พลเขตต
แผนกวิชาบัญชี
นางสาวภานินธ บัวพา
แผนกวิชาสามัญฯ
นางสาวสุนันทา เขียวนิล

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายคารมณ แกวกันยา

งานวัดผลและประเมินผล
นางพนิดา องคสวัสดิ์
งานวิทยบริการและหองสมุด
นางเสารวันดี ผานเมือง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวิทยา กองตระกูลดี
งานสื่อการเรียนการสอน
นายชนินทร พบลาภ

