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 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดทําข้ึนเพื่อ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการเรียน การสอน กิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมอื่นๆ    
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ไดจัดทําสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พิจารณาปญหา ความจําเปนกอนหลัง ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ทั้งน้ีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ไดอาศัยหลักการมีสวนรวมของแตละฝาย แผนกแตละแผนก เสนอความตองการนําไปทําการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออนและโอกาส รวมทั้งความนาจะเปน (SWOT) กอนเปนแผนปฏิบัติราชการ 

 วิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณ ผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนทุกฝาย ที่มีสวนรวมในการ

ดําเนินการ จนทําใหมีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน

บริหารจัดการของสถานศึกษา การจัดการเรียน การสอน ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

    30  กันยายน  2562 
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สวนท่ี  1 

บทนํา 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ             

เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและสถานประกอบการภาคเอกชน 
 

พันธกิจ 

 1.  จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเน่ือง เสมอภาค และเปนธรรม 

 4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 

 5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

               ฝกอบรมวิชาชีพ 

 6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7.  สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
 

ภารกิจ 

 จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ           

ทางวิชาชีพ 
 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการและ

สงเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

 1.  ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

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

 2.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจดัและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ

และความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  

(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 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ   

       ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

 2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ    

                          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามทีร่ัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจและนโยบาย 

 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร    

การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา               

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังน้ี 
 

1. ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 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  เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสาํคัญตอการเลอืกเรยีนอาชีวศึกษาในเชิงรกุ ซึ่งไดแก นักเรียน และ

       ผูปกครอง 
 

2.  ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

  2.1  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย  

 2.2  จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 

        ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แหง จํานวน ๔ แหง  

 2.3  จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอช้ันหน่ึง 

 2.4   สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด

        หลักสูตรอาชีวะทองถ่ิน และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส 
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 2.5  มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาที่เปนนโยบาย

       รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 

        อาทิ ปโตรเคมี การสรางเกษตรรุนใหม ครัวไทยสูครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส/รถไฟ              

                 ความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต  ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

 2.6  ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวัย

        แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน    

                 เทียบโอนความรูและประสบการณ  เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ 

                 Re  Skills รวมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ 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  เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพื่อการศึกษาและ 

                 พัฒนาอาชีพ (R-radio network) 
 

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

 3.1  ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาและ

        ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

   - พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

     Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/

     สถานการณจริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

   - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่สูครูรุนใหม  

                 (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

   - สรางความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยผานการประเมิน

     คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล  

   - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังตามความ 

     ตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย 

     สตรี ฯลฯ  

   - ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการ

     สอนสงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดต้ังวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการ

     เรียนการสอน 
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   - พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อ

     พัฒนาคุณภาพ 

   - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

 3.2  ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถ 

ในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาที่ 

(Function Competency) โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ

หองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม            

วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปน

ผูประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้ นฐาน Competency Based Technology Based Green 

Technology  และCreative economy รวมทั้งการแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน 

อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท  

 3.3  เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English Program 

(EP) Mini English Program (MEP) ทุ กจั งห วัด ใชหลักสูตร/สื่อต างประเทศ  สนับสนุนการฝกงาน

ตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สงเสริม             

การเรียนรูภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 

4. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 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 

       ใหเพยีงพอรวมทัง้การพฒันาระบบบริหารงานบคุคลของสถาบนัการอาชีวศึกษา 

 4.4  ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา 

       การจัดอาชีวศึกษา ดังน้ี  

  -  องคการ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน กระทรวง 

 อุตสาหกรรมสถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ 

  -  ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน  

  -  องคการระหวางประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
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  -  ประเทศตางๆในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรฐัประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน เดนมารก 

     เยอรมัน ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหสามารถจดัการศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ เปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

     ใหไดมาตรฐาน 

 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร 

     การบริการและการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ 

 1.  สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

 2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน 

 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

 7.  การสรางและกระจายโอกาส 

 8.  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 9.  สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 

 10. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

 11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 

โครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 

 โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

 โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 

 

 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 

 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน” 
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 1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 

 1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน 

 1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

 1.4 จัดต้ังและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชนFix It Center 

 1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

 1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

 1.7 ลดการออกกลางคัน 

 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 

 1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต 
 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ” 

ดานคุณภาพผูเรียน 

 2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

 2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรยีน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 

 2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ 

 2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ดานคุณภาพสถานศึกษา 

 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน 

 2.10 วิจัยปฏิบัติการ 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 
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 2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรยีนการสอนดานคุณภาพครู 

 2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

 2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 

 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

 2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 

 3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ 

 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 - ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ 

 - สรางขวัญกําลังใจและจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

 3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

 - ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 

 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 

มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 

 4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 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 การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 5.  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

 1.  ความมั่นคง 

 2.  สรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4.  สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 5.  สรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

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

 1.  ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 2.  พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

 3.  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 4.  รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

 5.  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 

 1.  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

 2.  ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

 3.  ใหภาคสวนตางๆ รวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ 

 4.  พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี 

 5.  พัฒนาระบบการผลิตและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

 6.  พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาคร ู

 7.  ทะนุบํารุงและอปุกรณและอุปถัมภพระพทุธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 

 8.  อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 

 9.  สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ 

 10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 
 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  การสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

 2.  การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกบัสถานประกอบการ 

 3.  การแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
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 4.  การสงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน 

 5.  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน) 
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สวนที่  2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

  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.  จัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนดานอาชีพใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ

      อยางทั่วถึง 

 2.  สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองคความรูใหม นําไปสูการปรับปรุง 

     เปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3.  พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนเพื่อผลิตชางเทคนิคและ 

      นักเทคโนโลยีสาขาตางๆ ใหมีความรูและทักษะควบคูคุณธรรมและสอดคลองกับความ

  ตองการของสถานประกอบการ 

 4..   สงเสริมและแสวงหาความรวมมือกับการจัดการอาชีวศึกษากับหนวยงานอื่นทั้งในและ 

  ตางประเทศ 

 5.  ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อสืบทอดเอกลักษณไทยไปสู

  อนุชนรุนหลัง 

 6.  นําระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน และพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

  การบริหารที่ดี พ.ศ. 2546 มาใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค 

 1.  ผูเรียนไดเรียนวิชาชีพอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2.  จัดทําวิจัยเพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการแกไข

     ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 3.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 4.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาดานระบบคุณภาพ 

 5.  จัดหาสถานประกอบการและผูเช่ียวชาญเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 6.  ผูเรียนและสถานศึกษาใหบริการวิชาชีพตอชุมชน 

 7.  ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สีประจําสถานศึกษา 

 สีนํ้าเงิน 

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. ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ

     ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553” 

 3. ไดผานการคัดเลือกเปนแบบอยางการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตาม   

     นโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรยีญเงิน ประจําปการศึกษา 2553 

 4. ผานเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาขนาดใหญ หนวยองคการวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค     

              ตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและแขงขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษา   

              สังกัดอาชีวศึกษาภคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 20 ประจําปการศึกษา 2553  

 5. ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 

 

 

 



12 
 

3. กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนดานอาชีพอยางมีคุณภาพ 

 มาตรการที่ 1  จัดการการศึกษาใหผูเรียนมีความรู ทักษะและใชเทคโนโลยีที่จําเปนตอการปฏิบัติการ

          งานวิชาชีพอยางเหมาะสม 

  มาตรการที่ 2 สงเสริมความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรวมทั้งทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม

     และประยุกตใชกับงานอาชีพได 

 มาตรการที่ 3 ปรับเปลี่ยนคานิยมที่ดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในงานวิชาชีพและการปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 มาตรการที่ 1  จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาทักษะฝมือระดับคุณภาพ 

 มาตรการที่ 2  พัฒนาหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ 

 มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 

 มาตรการที่ 4  สนับสนุนใหสถานประกอบการและสถาบันตางๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมพัฒนา

          คุณภาพการศึกษา 

 มาตรการที่ 5 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อรองรับการเปดสอนระดับปริญญาตรี 

 

กลยุทธท่ี 3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

มาตรการที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหสามารถใชทรัพยากร

 อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรการที่ 2  ปรับปรุงกระบวนงานหลัก กฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําไปดําเนินการหรือ

 ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบการวางแผนการปฏิบัติงาน ระบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 

 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการประกันคุณภาพ 

มาตรการที่ 6 สงเสริมใหนําระบบการจัดการความรู (KM.) และเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพมาใช

 เพื่อปรับปรงุวิธีการปฏิบัติงาน และเสริมสรางสถาบนัฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

มาตรการที่ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะพรอมปฏิบัติหนาที่บริการและสนับสนุน

  การดําเนินภารกิจ รวมทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจเพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนพฤติกรรม 

  ในการทํางาน 
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กลยุทธท่ี 4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 มาตรการที่ 1 สงเสริมใหจัดกิจกรรมอาชีวศึกษาบริการใหหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพและตอเน่ือง 

 มาตรการที่ 2 สนับสนุนใหการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชนสังคมและ 

   ภาครัฐและเอกชน 

 มาตรการที่ 3 แสวงหาความรวมมือดานอาชีวศึกษา จัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหมๆ ใหทันสมัย 

  อยูเสมอ 

 มาตรการที่ 4 จัดโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อประกอบอาชีพของประชาชนใหสอดคลองกับ 

  หลักสูตรที่เปดสอน 

 มาตรการที่ 5 สงเสริมใหนําประสบการณจากการบริการวิชาการยอนกลับมาใชในการเรียนการสอน 

 มาตรการที่ 6 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหการ 

  บริการวิชาชีพแกสังคมรวมกัน 
  

กลยุทธท่ี 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 มาตรการที่ 1 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาโจทยวิจัยใหตรงกับ

  ความตองการและสามารถนําผลวิจัยไปใชประโยชนไดจริง 

 มาตรการที่ 2 สรางบรรยากาศในการวิจัยโดยการจัดการโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย การสราง

  โจทยวิจัย การเขียนโครงการวิจัยแลการออกแบบวิจัย 

 มาตรการที่ 3 สนับสนุนงบประมาณสําหรับอาจารยเพื่อทําการวิจัยและไปนําเสนอผลงานวิจัย 
 

กลยุทธท่ี 6 ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 มาตรการที่ 1 สอดแทรกวัฒนธรรม ภูมิปญญาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวน 

 การเรียนการสอน 

 มาตรการที่ 2  สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก ในการจัด

  กิจกรรม โครงการเพื่อทํานะบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเทศกาลสําคัญ 

 มาตรการที่ 3  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาสีเขียวและบูรณาการเรื่องอนุรักษสิ่งแวดลอม

   และประหยัดพลังงาน 

 มาตรการที่ 4  สงเสริมใหบุคลากร นักเรียน นักศึกษา อนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 

 มาตรการที่ 5  สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานโดยรวมมือกับชุมชนหนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ 

กลยุทธท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 มาตรการที่ 1  จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายในใหกับบุคลากร พรอม

 ทั้งจัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 

 มาตรการที่ 2 สงเสริมสนับสนุน การจัดทําการประกันคุณภาพภายในแตละแผนกวิชาอยางตอเน่ือง 

 มาตรการที่ 3 เผยแพรผลการประกันคุณภาพใน ตอสาธารณชน ทุกปอยางตอไป 
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4.  ประวัติ  ความเปนมา  และขอมูลดานอาคารสถานที่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

4.1 ประวัติ  ความเปนมา  ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ช่ือเดิมคือ  โรงเรียนชางไม

อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สําเร็จช้ันประถมปที่  4  เขาเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาช้ันตน 3 ป พ.ศ. 2498  

กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหรวมโรงเรียนชางไม ชางโลหะ และชางตัดผม เขาเปนโรงเรียนเดียวกัน แลวเปลี่ยนช่ือ

ใหมเปน โรงเรียนการชางอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2501 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง  โดยรับผูสําเร็จช้ันประโยคมัธยม 

     อาชีวศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอหลักสูตร  3  ป 

 พ.ศ. 2503 ไดรับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาใหอยูใน โครงการชวยเหลือของสนธิสัญญา

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

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

ใหอยูในโครงการชวยเหลือของโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย 

 พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปลี่ยนช่ือใหมเปน  โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขต 1 อุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2522 ไดรับการยกฐานะเปน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาใหวิทยาลัยเทคนิค 

อุบลราชธานี เปน สถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษาประจําป  2525 

 พ.ศ. 2536 เปดสอน หลักสูตร ปทส. สาขาเคร่ืองกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต 

 พ.ศ. 2537 เปดสอน หลักสูตร  ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต  วิชาเอกเคร่ืองมือกล 

 พ.ศ. 2538 เปดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหนวยกิตในระดับ ปวช.  

   ระบบทวิภาคี เปดสอนแผนกวิชาชางยนต, ชางเช่ือม, และชางอิเล็กทรอนิกส 

   ระบบสะสม เปดสอน แผนกวิชาชางยนต, ชางกล, ชางเช่ือม, 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 และสาขาการติดต้ังและควบคุม 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จาก ปวช.สายตรง 

 พ.ศ.  2547 เปดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 Ubonratchathani Technical College 

 ต้ังอยูเลขท่ี  5  ถนนแจงสนิท  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  (34000)   

 หมายเลขโทรศัพท  (045) 240577  

 หมายเลขโทรสาร  (045) 240576      

 เว็บไซต http://www.utc.ac.th   

 อีเมล  

 เนื้อท่ี  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 

 โรงฝกงานแผนกวิชาชางเช่ือม   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 ช้ัน    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 ช้ัน   จํานวน      1 หลัง   19  หอง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ช้ัน   จํานวน      1 หลัง   20  หอง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ช้ัน   จํานวน      1 หลัง   23  หอง 

 อาคารบานพัก   จํานวน    37 หลัง 

 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค  4 ช้ัน จํานวน      1 หลัง   33  หอง 

 อาคารอเนกประสงค 2 ช้ัน   จํานวน      1    หลัง    

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

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา ผูอํานวยการวิทยาลัย 
นายนิยม  แสงวงศ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายมนตรี  สุริยพันตร ี
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายไวพจน  ศรีธัญ 
ฝายวิชาการ 

นายสุวิชา  ม่ันยืน 

งานบรหิารงานทั่วไป 
นางดาราวรรณ  รอดสิน 

งานบุคลากร 
นายภัทรศักด์ิ  ภัทรธรรมพิบูล 

งานการเงิน 
นางมลีทอง  จารุพงษ 

งานพัสด ุ
นายธีรเดช  ทิมา 

งานการบัญชี 
นางทิพากร  แตศิริเวชช 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายวันชัย  ศุภธีรารักษ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นายอิทธิพล  สุขเติม 

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ
ประกอบธุรกจิ 

นางสภุาพร  ไชยชนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา 
นายณราวิตญ  มีด ี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 

นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ ์

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

นายวสันต  สุดหา 

แผนกวิชา 

งานอาคารสถานที ่
นายสุนันท  อินทรงาม 

งานทะเบียน 
นายสวัสดิ์  ธงไชย 

งานความรวมมือ 
นายกตนนท  นาทัน 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางทพิวรรณ  สายพณิ 

งานปกครอง 
นายฐิติพันธ  พิมพชาย 

 
 
 

งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน 

นายณัฐวัฒน  ฤทธิ์มนตรี 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสุภัดสา  ศิริชนะ 

งานประชาสัมพันธ 
นายสุพจน  พันธพิพัฒน 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายชนนิทร  พบลาภ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นายคารมณ  แกวกันยา 

งานวิทยบริการและหองสมุด 
นายปราโมทย  สายภา 

แผนกวิชาชางยนต   
     นายวันชยั  นยิมวงศ 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน  
     นายอนุพนัธ  จารพุงศ 
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ   
     นายวิทยา  กองตระกูลดี 
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
     นายอนรุักษ  กลางแกว 
แผนกวิชาอิเล็กฯ   
     นายเกียรติศักด์ิ  ชนิาภาษ 
แผนกวิชาโทรคมฯ   
     นายเผด็จศึก  แสนุวงศ 
แผนกวิชากอสราง   
     นางสาวธิดารัตน  บุญดล 
แผนกวิชาโยธา  
     นายดุลยวัต  รักษพงศ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร  
     นายชวินทร  พลหาญ 
แผนกวิชาสารสนเทศ   
     นายเทพลิขิต  ศริิวงศ 
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน    
     นายอุทัย  พลเขตต 
แผนกวิชาบัญชี   
     นางสาวภานินธ  บวัพา 
แผนกวิชาสามญัฯ   
     นายอิทธิวัฒน  ไทยแท 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางพนิดา  องคสวัสด์ิ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นายวิเชยีร  กําทอง 
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6.1 อัตรากําลัง ป 2563     ขอมูล ณ วันที่ 22 มค. 2563

ผูใหขอมูล นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีบุคลากรทั้งสิ้น  313 คน

ก. ขาราชการ 101 คน

1 ผูบริหาร 5 คน

2 ขาราชการครู 94 คน

3 ขาราชการพลเรือน 2 คน

ข. ลูกจางประจํา 2 คน

1 ทําหนาที่สอน  - คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 2 คน

ค. พนักงานราชการ 8 คน

1 ทําหนาที่สอน 8 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน  - คน

ง. ลูกจางชั่วคราว 202 คน

1 ทําหนาที่สอน 128 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 71 คน

3 ครูผูทรงคุณคา 3 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง 0 คน

1 ขาราชการ  - คน

2 ลูกจางประจํา  - คน

6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ก. ครูผูสอน / ผูบริหาร ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากวา ม.6 0 คน คน 0 คน

 - ปวช./ม.6 0 คน 24 คน 24 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 0 คน 20 คน 20 คน

 - ปริญญาตรี 197 คน 21 คน 218 คน

 - ปริญญาโท 50 คน 0 คน 50 คน

 - ปริญญาเอก 1 คน 0 คน 1 คน

รวม 248 คน รวม 64 คน 313 คน

6. ขอมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จางดวยงบบุคลากร 0 คน 0 คน 0 คน

 - จางดวยงบดําเนินงาน 0 คน 0 คน 0 คน

 - จางดวยงบเงินอุดหนุน 2 คน 2 คน 4 คน

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

 - จางดวยเงินอื่น ๆ 0 คน 0 คน 0 คน

รวม 128 คน รวม 71 คน 199 คน

6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ขาราชการ รวม 99 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Sheet metal & Riveting Practical Skill Work Shop

สอนวิชา

นายอินทรายุธ   เชสูงเนิน ป.ตรี งานเครื่องยนตดีเซล

นายวันชัย  นิยมวงศ

นายประสิทธิ์     พลศรี ป.ตรี

นายสุนันท   อินทรงาม

นายจตุรงค  ออนสาร

นายอภิสิทธิ์  พรมดอน

รองผูอํานวยการ

ป.โท

ลําดับ
ปฏิบัติหนาที่

นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ ป.ตรี

หน.งานอาคารฯ

นายไวพจน  ศรีธัญ ป.โท รองผูอํานวยการ

หน.แผนกวิชาชางอากาศยาน

นายสมาน   ภาณะรมย ป.โท งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

นายชนะ  สุทธิประภา ป.ตรี งานเขียนแบบเครื่อมือกล 1

นายวิทยา    กองตระกูลดี ป.โท เทคโนโลยีการเชื่อม

ป.ตรี

นายศักรินทร  ไชยปญา ป.โท

นายธีรเดช  ทิมา

นายตฤณ   แสนลา ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายพยุงศักดิ์  ทศไกร ป.ตรี ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3

นายเชาวลิต  บุญมา ป.ตรี

นิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

ป.โท

งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล

เทคโนโลยีเครื่องยนต

งานถอดประกอบเครื่องยนตเบื้องตน

ป.ตรี

ป.ตรี

นายณรงค   สุรินทร

งานระบบฉีกเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

ป.โท

งานบํารุงรักษารถยนต

นายวสันต  สุดหา

ป.ตรี

ป.ตรี

นายธีระศักดิ์   สัตยธิพันธ

ป.โท

นายสมชาย  แววศรี

ชื่อ - สกุล

นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร

วุฒิการศึกษา

นายนิยม  แสงวงศ

นายมนตรี  สุริยพันตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

นายสุวิชา  มั่นยืน

(ป.เอก/โท/ตรี...)

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

หน.แผนกวิชาชางเชื่อม

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

หน.งานวิจัยฯ

นายกตนนท  นาทัน

ป.ตรี

หน.งานความรวมมือฯ

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ

ป.ตรี

นายอาคม   ปาสีโล

ป.ตรี

ความแข็งแรงของวัสดุ

ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.งานโครงการพิเศษฯ

หน.แผนกวิชาชางยนต

หน.แผนกวิชาชางกลโรงงาน

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3

งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล

งานไฟฟายานยนต

นายพงศพันธ   ประทุมชาติ

นายอนุพันธ  จารุพงษ

ป.ตรี งานจักรยานยตนและเครื่องยนตเล็ก

เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกล ซี เอ็น ซี
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

หน.งานวางแผนฯ

หน.แผนกเทคโนโลยีสานสนเทศ

หน.งานสื่อฯ

หน.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

นายสวัสดิ์    ธงไชย ป.โท ระบบปฏิบัติการ หน.งานทะเบียน

นายชวินทร  พลหาญ ป.โท

หน.งานหลักสูตรฯ

นายทรงวุฒิ   วิมลพัชร ป.โท การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส

หน.แผนกวิชาชางกอสราง

นายสงบ  ฉงทับ ป.โท งานกอสรางสวนประกอบอาคาร

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

นางกนกพร   ไชยวิเศษ ป.โท

นายเถลิง      บุญเสนา ป.ตรี

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

นายสถิระ    กาญจันดา

นายสุกรี    พรมนิกร ป.โท

นายเผด็จศึก  แสนุวงศ ป.ตรี

นายปญจพร  พฤกษชาติ

นายเจริญพร   เจตอธิการ ป.โท

นายสมลักษณ  ศรีพนากุล

นายสมพงศ  จําปาวงศ ป.ตรี

นายสุวภัทร  อมรคําตัน

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาชางไฟฟา

ป.ตรี

นายอนุรักษ     กลางแกว

หน.แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

หน.แผนกวิชาชางโยธา

นายอดิศักดิ์   เจริญพงษ ป.โท การเขียนแบบกอสราง

นายดุลยวัต  รักษพงศ ป.ตรี

นายนิสิต  ตันติวัฒนไพศาล ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นางเสารวันดี  ผานเมือง ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายอิทธิพล  สุขเติม ป.ตรี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต หน.งานศูนยขอมูลฯ

ดิจิตอลเทคนิค

นายวันชัย   ศุภธีรารักษ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายชนินทร   พบลาภ ป.โท ระบบฐานขอมูล

นายสนอม  ทิพยรัตนสุนทร ป.โท งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส

วงจรพัลสและดิจิตอล

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

นายปริวัฒน  ยืนยิ่ง ป.ตรี วัสดุกอสราง

นายทวี  หวยทราย ปทส. การสํารวจเบื้องตน

ฝกงาน 2

นางสาวธิดารัตน  บุญดล ป.ตรี เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร

นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ป.โท พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานกอสราง

นายอุทัย   ไชยวิเศษ ป.โท พื้นฐานงานไม

งานกอสรางโครงสรางอาคารนายอุดมศักดิ์   วิริยสิทธาวัฒน ป.ตรี

ป.ตรี

งานปูนตกแตงผิว

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

นายวิเชียร  กําทอง ป.โท การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

นางจุฬาพรรณ   คณารักษ ป.โท

นายพรศักดิ์    บุญพา

ป.ตรี งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด

นายคารมย    แกวกันยา ป.โท งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส

นายชูเกียรติ์   ประมุขกุล ป.โท เครือขายคอมพิเตอร

นายวัชระ     ประคองพันธ

นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ ป.โท งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ป.ตรี

นายสนุทร  ดอนชัย ป.ตรี การออกแบบระบบไฟฟา

ป.ตรีนายรณฤทธิ์  อมรสิน

การติดตั้งไฟฟา 2

นายยศสรัล  แสงสาย ป.ตรี

เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

นางสุวรรณา  โกศัลวัฒน ป.โท

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ป.ตรี วงจรอิเล็กทรอนิกส

หมอแปลงไฟฟา

เครื่องกลไฟฟาเบื้องตนป.โทนายรังสรรค  สะสมผลสวัสดิ์

วงจรอิเล็กทรอนิกสป.โท

นายปญญา   จินดามาตย ป.ตรี เทคโนโลยีการเชื่อม

การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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6.3.2. ลูกจางประจํา รวม 2 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

6.3.4. ขาราชการพลเรือน รวม 2 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

ลําดับ

นางสุพรรษา  หิมะคุณ

นางสาวพรพิมล  ละเภท

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ธุรการทั่วไป

ป.ตรี

หน.งานวิทยบริการ

หน.หมวดภาษาอังกฤษฯ

หัวหนางานกิจกรรมฯ

หน.แผนกเทคนิคพื้นฐาน

หน.งานสารบรรณ

หน.งานแนะแนวฯ

หน.งานบุคลากร

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

หน.งานบัญชี

นางศิรินณา  ดอนชัย

ธุรการทั่วไป

หน.งานการเงิน

ป.ตรี

ป.ตรี

ม.6

นางมลีทอง  จารุพงษ ป.ตรี หลักการบัญชีเบื้องตน 2

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

นายบรรเจิด   กัญญาพันธ

นายละพล         ดําพะธิก

นางสาวภานินธ  บัวพา ป.ตรี หลักการบัญชีเบื้องตน 1

นางทิพากร  แตศิริเวชช ป.ตรี หลักเศรษฐศาสตร

ชื่อ - สกุล

นางดาราวรรณ  รอดสิน ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

นายณัฐวัฒน  ฤทธิมนตรี ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

นางสาวปราณี  ศรีมันตะ ป.ตรี

ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต

นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

นางพนิดา  องคสวัสดิ์ ป.โท แคลคูลัสพื้นฐาน

นายอิทธิวัฒน    ไทยแท ป.โท วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต

นางขนิษฐา  ดาโรจน

นายฐิติพันธ  พิมพชาย ป.ตรี งานเทคนิคพื้นฐาน

นายสุพัฒน   แนวจําปา ป.โท งานเทคนิคพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ป.ตรี งานคอมพิวเตอรเบื้องตน

นายอุทัย  พลเขตต ป.โท งานเทคนิคพื้นฐาน

นายณภัทร  พรกิตติกมล

ป.ตรี

นายเทพลิขิต  ศิริวงศ ป.ตรี

หัวหนาวัดผลฯ

หน.แผนกวิชาบัญชี

นางมนัสนันท  ไทยแท

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ป.โท ภาษาอังกฤษโครงงาน

ป.โท

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจลังคม

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท ป.โท

แคลคูลัสพื้นฐาน

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาสามัญฯ

ป.โท

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

ป.โท

นายปราโมทย   สายภา ป.โท

นายณราวิตญ  มีดี ป.โท

นางสุภาพร  ไชยชนะ

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน

ป.โท

นางสุภัดสา  ศิริชนะ ป.ตรี

นางทิพวรรณ   สายพิณ ป.เอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

วาที่ ร.ต.อัครวินท  พละศักดิ์ ป.ตรี

นางอรทัย  ชาเสน
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6.3.3. พนักงานราชการ รวม 8 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

3

4

5

6

7

8

6.3.4. ครูผูทรงคุณคา รวม 3 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

3

6.3.5. ลูกจางชั่วคราว รวม 128 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ลําดับ

ลําดับ

นายประดิษฐ  เทศาราช

นายอนุชิต    มุงคุณการ

นางลักขณา  ไทยกลาง

งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต

ป.ตรี

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

ปฏิบัติหนาที่

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

หน.งานที่ปรึกษา

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

ลําดับ ชื่อ - สกุล

นายถาวร      สีถาการ ป.ตรี

งานปรับอากาศรถยนต

นายธนพงษ  ศักดิ์เจริญ

นายพงษศักดิ์  เนตรสงา ป.ตรี

งานวัดละเอียดชางยนต

นายจีระวุฒิ    ประกอบดี ป.ตรี งานไฟฟารถยนต

นายณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ

งานตัวถังและพนสีรถยนต

นายวีระพงศ  รองทอง ป.ตรี งานเกียรอัตโนมัติ

งานปรับอากาศรถยนต

งานปรับอากาศรถยนตป.ตรี

ป.ตรี

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

ป.ตรี งานปรับอากาศรถยนต

ป.ตรี งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

สอนวิชา สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

นายนัฐวัฒน  วงษา

นายนรา       เดชะคําภู ป.ตรี

ป.ตรี

งานปรับอากาศรถยนต

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท วาที่ ร.ต.สุพจน พันธพิพัฒน

ชื่อ - สกุล
สอนวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุม

ปฏิบัติหนาที่

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

นายประสิทธิ์  ทุมนัน ป.ตรี เครื่องทําความเย็น

นายกฤตนันท  สันติวงศกร ป.ตรี

นายธีรศักดิ์  จังภูเขียว ป.ตรี

ป.ตรี

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

นายสุพัฒน  นามเหลา ป.ตรี

นายคุณากร  ผานสําแดง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

งานสงถายกําลัง

นายอธิวัฒน  สารโพดา ป.ตรี

งานสงถายกําลัง

นายเอกชัย  แกวนิมิตดี

ป.ตรี

นายอิทธิพล  บุดดีคํา ป.ตรี

นางสรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

นายชเวงศักดิ์  แกวเนตร ป.ตรี งานไฟฟายานยนต

นายเกริกฤทธิ์  สงเสริม ป.ตรี

นางสาวจิรภา  เลือกนารี ป.ตรี

นายถนัดกิจ  ชะนะกุล

นายชัยวัฒน  เหลาบุตรสา

ป.ตรี งานระบบเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

นายวีระพล   นันตะเสน

มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

ป.ตรี

นายรัฐฉัตร  จันทป

(ป.เอก/โท/ตรี...)

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

นายสมบัติ     แนวจําปา

นายพงศกร  ภูมิพันธ ป.ตรี นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล

นายณัฏฐ  สุวรรณกูฎ ป.ตรี
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

นายศตวรรษ  วารินทร

นายธนาธิป  แสงงาม ป.ตรี

นายพงศพิรัฐ  ตันติเศรษฐ

งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

นายวีระชัย  คํามา ป.ตรี

นายโชคชัย  สายสะอาด

นายธราดล  สุโยธา

นางสาวปราณี  กอเมืองนอย

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

นายภัทรพนธ  ไชยคําภาวีราธัช ป.ตรี เครื่องรับโทรทัศน

นายอนุสรณ  จารุกมูล ป.ตรี งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

นางสาวภัสธิดา  สรอยสนธิ์ ป.ตรี วงจรไฟฟา

นายสามารถ    เวชอุดม ป.ตรี เครื่องรับวิทยุ

นายมีนา  วงศตา ป.ตรี ดิจิตอลเบื้องตน

นายชัยชนะ  จารุกรสกุล ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพม

นายธีรวัฒน  ศิลาวรรณ ป.ตรี เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

นายณัฐพล  สุนทร ป.ตรี การประมาณการติดตั้งไฟฟา

นางสาวบุศราภรณ  ศรีมูลเขียว ป.ตรี ดิจิตอลเบื้องตน

นายฐาปกรณ  กองษร ป.ตรี การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

นายพีรวัฒน  สายภา ป.ตรี มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

นางสาวสาวิตรี  คําศิริ ป.ตรี การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

นายพงษธนวุฒิ  ใจกลา ป.ตรี เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

นายธเนศ  ปองคํากวย ป.ตรี เครื่องกลไฟฟา 1

นายเจนวิทย  ศรีพิมพ ป.ตรี ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

นายเฉลิมชัย  ติดชม ป.ตรี การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

นายเศรษฐราวุฒิ  กิติราช ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นางสาวสิริลักษณ รักสกุล ป.ตรี เครื่องวัดไฟฟา

นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ ป.ตรี งานเชื่อมและโลหะแผน

นางสาวพัชรา   สุภาวงษ ป.ตรี วงจรไฟฟากระแสตรง

ป.ตรี

งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

วาที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร ป.ตรี งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

ป.ตรี

นายปพนธนรัฐ  รฐามัลลาธัชนิธิ ป.ตรี โปรแกรม ซี เอ็น ซี

นายนครินทร  นิมิปาล ป.ตรี เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือ ซี เอ็น ซี

ลับคมเครื่องมือตัดนายธีรภัทร  มณีวงษ

นายวิสันต  ขาววงศ ป.ตรี ซอมบํารุงเครื่องมือกล

นายโสภิณัฐ     แสดงจิตร ป.ตรี โปรแกรม ซี เอ็น ซี

นางสาวบุญจิราธร  สมสุพรรณ ป.ตรี ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

นางสาวไพลิน  แนวจําปา ป.ตรี

นายพรรณเชษฐ  ทองคําใส ป.ตรี

ป.ตรี ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2

นายพิริยะ  ขายกระโทก ป.ตรี นิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

วาที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร  สถิตรัชตสถาพร ป.ตรี ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม ป.ตรี เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

งานวัดละเอียดชางยนต

งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

นายปญจพล  ทัดเทียม ป.ตรี งานตัวถังและพนสีรถยนต

ป.ตรีนายอรุณพงษ  คําศรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายปฏิพาน  เสระทอง ป.ตรี

นายภาสรรค  แกววิเศษ ป.ตรี

นายชินวัตร  ทิวาพัฒน ป.ตรี
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เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร

นายปญญวัฒน  สุภาคาร ป.ตรี

นายสุภภณ  สวาสดิพันธ ป.ตรี โปรแกรมเชิงวัตถุ 1

นายธนวัฒน  พรอมสุข ป.ตรี งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

นางสาวคุณากร ปนปรีชา

ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

นายภัทรพงศ  สารักษ ป.ตรี

นายกายสิทธิ์  นามลาด ป.ตรี งานฝกฝมือ

นายพงษธวัช  พวงศรี ป.ตรี งานฝกฝมือ

นายเดชพล  ยศพันธ

นายธนาคาร  กอมมณี ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

งานปูน

นายสมปอง    เพิ่มพูล ป.ตรี งานฝกฝมือ

นางสาวปรีดาพร  สีลาพา ป.ตรี งานฝกฝมือ

ป.ตรี การสํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา

วาที่ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ ป.ตรี การเขียนแบบงานกอสราง

นายธนวัฒน  ปลั่งกลาง ป.ตรี งานกอสรางอาคารไม

นายศิริทรัพย  สุราทิพย ป.ตรี

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย ป.โท การเขียนแบบโยธาเบื้องตน

นายภาสกร  จวนสาง ป.ตรี การระดับเบื้องตน

นายธนกฤต    สมคะเนย ป.โท การระดับเบื้องตน

นายภาสกร   วงศจันทร

นายกิติศักดิ์   แนวบุตร ป.โท การประมาณราคางานโยธา

นางสาววิรัลรัตน  ปางชาติ ป.ตรี การระดับเบื้องตน

นางสาวภัทรวริน  บุญทา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ป.ตรี

นายวศวิชิต  จันทรเกษ

นายเจษฏาภรณ  สุทธิกุล

นายพีระพงศ  สายสีนวล ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นางสาวพรรัตน  เรืองเสรี ป.ตรี การเขียนแบบกอสราง 1

นายปรัชญานันท  ญาณเพิ่ม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายกรกฏ  บุญศิริโชควัฒนา

ป.ตรี ระบบโทรทัศน

นายกร  วนะรมย ป.ตรี การออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน

นายศุภพงศ  บุญประสม ป.ตรี การวิเคราะหวงจรไฟฟา

นายชนาธิป   ชุนรัมย ป.ตรี สายสงและสายอากาศ

นางสาวภัทราภรณ  เผือกนอก ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร

วาที่ ร.ต.วิทยา  เจริญทัศน ป.ตรี ไมโครคอนโทรลเลอร

นางสาวรัชฏาเนตร  สุรําไพ ป.ตรี

ป.ตรี โปรแกรมเชิงวัตถุ 1

นายอิทธิพล  นราชัย ป.ตรี ไมโครคอนโทรลเลอร

นายพิทักษ   ธิบูรณบุญ ป.ตรี การตัดตอเสียงและภาพดวยคอมพิวเตอร

วิศวกรรมซอฟตแวร

นางสาวเอมอร  สิมาทอง ป.ตรี การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก

นายสุรพงษ  สามแกว ป.ตรี วงจรไฟฟากระแสตรง

นางสาวเสาวภา   ยุติ ป.โท พื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอร

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ป.ตรี วงจรพัลสและสวิตชิง

นายธนิต  ปองคํากวย ป.ตรี การวิเคราะหวงจรไฟฟา

นายอดิศักดิ์  แหวนวงษ ป.ตรี เครื่องรับวิทยุ

นายสุรชาติ  วิชาชัย ป.ตรี วงจรดิจิตอล

นายสุกาย  เกื้อทาน ป.ตรี อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

นายประเสริฐ  ไกรษี ป.ตรี เครื่องเสียง

ป.ตรี
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6.3.5. ลูกจางชั่วคราว รวม 71 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นางสาวศิริภรณ  สิงหคง

นางสาวหนูนิตย  โมลาศรี

ป.ตรี หนาที่พลเมืองและศีลธรรม

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

ป.ตรี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

นายสัญชัย   สุขเกษม ป.ตรี พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

นางสาวดวงกมล   สุริยงค

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

ลําดับ ชื่อ - สกุล

นางอมรา  ศรีเมือง ม.3

ม.3

นางอรทัย   บุญยะราช ม.6

นางสาวรัตนา   ครั้งพิบูลย ป.6

ป.6

นางอุลัยวรรณ  บุญสมยา ม.6

นางหนูจร   แวนแควน ม.3

นางสาวกัญหา  เจริญนิตย ป.4

นางวิภา   จันทะวารีย ป.4

นางรําไพ    แวนแควน

นายอุทร   นะที ป.6

นางสาวเมตตา  กาญจนลักษณ ป.7

นายสมคิด  แผนทอง ป.6

นายสุนทร   นามวงศ ม.3

นายคาวิน    นนทการ ป.6

นายบุญมา  สัตยธรรม ป.7

นายปรีชา  ศรีสมุทร ป.4

นายอนันต   ละบาป ม.6

นายชูศักดิ์  อูปแกว ม.6

นายวิมล   แวนแควน ม.6

นายนวมินทร  ลาภสาร ป.6

นายสุรพงศ  กันตะบุตร ป.ตรี English for aircraft maintennace technician I

นายสุดใจ  พรมดงมัน ปวส.

สอนวิชา

นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

นางสาวชนิศากาญจน  ธรรมวัติ ป.ตรี หนาที่พลเมืองและศีลธรรม

นางสาวนฤมล  ดวงชาทม

นางสาวชุติมา  ศรีเมืองซอง ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวไพจิตร  โสภายิ่ง

ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

นางสาวอุษา  คําหลอม ป.ตรี ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

นางสาวปาริฉัตร  หารคําอุย ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

นายธานินทร  สันตะวงษ ป.ตรี วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม

นางสาวสายใจ  สงาจิต ป.ตรี วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

นางสาวนุชจานี  กลาลอด ป.ตรี การเปนผูประกอบการ

นางสาวรุงอรุณ  ไตรวงษ ป.ตรี คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ

นางกัลยกร  อมรคําตัน ป.ตรี โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานอาชีพ

นางสาวณภัสนันท  กําลังหาญ ป.ตรี การเปนผูประกอบการ

นางสาวจุไรรัตน  อักโข ป.ตรี หลักการขาย

นางสาวสุภาวรรณ    อุนชื่น ป.ตรี การบัญชีชั้นสูง 1

นักการภารโรง

พนักงานทําความสะอาด

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานทําความสะอาด

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด
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งานหองสมุด

นางจันทรเพ็ญ    จําปาออน ป.ตรี

นางสาวแสงพล   ชลกาญจน ปวส. งานวัดผลฯ

ป.ตรี

นางสาวสุนันทนา  ปดทอง ปวส.

ปวส.

นางสาวพิชชาพร  ปอมไชยา ปวส.

นายพงษศักดิ์   พรอมสุข ปวส.

นางสาอภิกษณาน พรมกลัดพะเนาว ป.ตรี

นางนภา   เสมอภาค ปวส.

นางวิมลพันธ  พรอมสุข

 นางยุภาพร ดวงแกว ป.ตรี

นางสาวเบญจวรรณ  พันธจําปา ปวส.

นางสาวสกลสุภา    สุนทร ปวส.

นางธัญชนก ชาติสงา ปวส.

นางปยะนุช  สองแสง ป.ตรี

นางสริณญา    โคตรรสําราญ ปวส.

นางสาวสุทธีรา  มีชีย ปวส. งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกรวรรณ  สอนตะคุ ปวส. งานการบัญชี

นางสาวพิมพชนก  สารวัน ปวส. งานการเงิน

นางสาวนัตญา  ฤทธิศักดิ์ ปวส. งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวสมฤทัย  เจริญเชาว ปวส.

พนักงานทําความสะอาด

นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพรัตน ปวส. งานประกันคุณภาพ

นางสาวศิรินทรา  หนองกก ปวส. งานการคาฯ

นางสาวเยาวเรศ  ทรายแดง ปวส. งานแนะแนวฯ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานประชาสัมพันธ

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานทะเบียน

งานทะเบียน

งานพัสดุ

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานศูนยขอมูลฯนายพันพิภพ  จันทิมาต

งานวางแผนฯ

ปวส.

งานกิจกรรม

นางสาวสุวรีย     โสวะภาสน ปวส. งานความรวมมือ

นางสาวสมัยพร   กําลังงาม  งานวิจัยฯ

งานปกครอง

 นางปนิตา   โพธิ์ทอง งานแนะแนวฯ

นางสุกัญญา   มุสิกฤกษ ป.ตรี งานกิจกรรม

นายประชาธิป    สําเภา ปวส.

นางฉวีวรรณ      สาริบุตร ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

งานครูที่ปรึกษา

งานแนะแนวฯ

นางสาวธนพร  บรรลือหาญ ป.ตรี

งานวัดผลฯ

งานวิชาการ

นางสาววราวรณ  มูลมิน

งานสวัสดิการฯนางสาวประภาเพ็ญ  ดิศแพทย ป.ตรี

นางจินตนา  ไฉยากุล ปวส. งานทวิภาคี

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวรุงทิพย  สมสุวรรณ ปวส.

นางสาวปวีณา   ยินดีงาม งานหองสมุด

ปวส.

นางสาวนุชจรินทร  อมรสิน ป.ตรี งานหองสมุด

นายอาทิตย  จินดาศรี

นางสาวเยี่ยมจิตต  สายงาม

งานหองสมุด

ป.ตรี

งานพัฒนาหลักสูตร

ป.ตรี

ป.ตรี

นางสาววรินทรภรณ   สวาทชาติ

นางสาวจีรนันท    เบาเงิน

นางชรินทรรัตน    กุลสิริธนาชล

นางนฤมล          จินะปญญา

นางสาวเจนจิรา  สบายใจ ปวส.

ปวส.

ปวส.

นางจันจิรา  ดาผา
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67

68

69

70

71

ศูนยกําลังคน NEEC

นางสาวพิชญธิดา  รบกลา ปวส. งานทวิภาคี

นางสาวชมพูนุท  วงศเพ็ญ ปวส. งานประชาสัมพันธ

นายบัญชา  หาแกว ปวส. งานประชาสัมพันธ

งาน อศจ.

งานสื่อการเรียนการสอนนายศุภชัย  ทองสกุล ป.ตรี

นางสาวปริม  อุปถัมภ

นางสาวจิรนันท  พันธโชติ ป.ตรี

ปวส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

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

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชางยนต

   สาขางานยานยนต 315         252         217         784 784

 - สาขาวิชาชางกลโรงงาน

   สาขางานเครื่องมือกล 175         126         127         428 428

 - สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

   สาขางานผลิตภัณฑ 27           30           8            65 65

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

   สาขางานไฟฟากําลัง 182         170         168         520 520

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส 67           71           97           235 235

 - สาขาวิชาชางโทรคมนาคม

   สาขางานโทรคมนาคม 15           9            7            31 31

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร

   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 93           60           78           231 231

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2562  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2562  (ปปจจุบัน)

5,590

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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 - สาขาวิชาชางกอสราง

   สาขางานกอสราง 46           39           25           110 110

 - สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม 22 30 16 68 68

 - สาขาวิชาชางโยธา

   สาขางานโยธา 81 59 58 198 198

 - สาขาวิชาเครื่อกล

   สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคยานยนต   (ม.6) 213         190         403 403

   สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาค)ี 120         158         278 278

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)

   สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) 189         162         351 351

   สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาค)ี 75           62           137 137

   สาขางานแมพิมพโลหะ

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6) 15           33           48 48

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

   สาขางานไฟฟากําลัง (สายตรง)

   สาขางานไฟฟากําลัง (ม.6) 203         193         396 396

   สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาค)ี 84           104         188 188

   สาขางานติดตั้งไฟฟา (สายตรง) -          -          

   สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6) -          -          
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   สาขางานเมคคาทรอนิกส (สายตรง) -          -          

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (สายตรง)

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6) 46           41           87 87

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาค)ี 20           42           15 15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6) 12           10           22 22

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ทวิภาค)ี 15           15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

   สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร  (สายตรง)

   สาขางานระบบงานเครือขายฯ  (ม.6) 15           35           50 50

   สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร  (ม.6) 32           16           48 48

   สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  (ม.6) 42           18           60 60

 - สาขาวิชาการกอสราง

   สาขางานเทคนิคการกอสราง (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการกอสราง (ม.6) 25 15 40 40

   สาขางานเทคนิคการกอสราง (ทวิภาค)ี 13 13 26

 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (ม.6) 13 15 28 28

 - สาขาวิชาโยธา

   สาขางานโยธา  (สายตรง)

   สาขางานโยธา  (ม.6) 100 84 184 184

   สาขางานโยธา  (ทวิภาค)ี 29 51 80
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 -สาขาวิชาชางอากาศยาน 

 - สาขางานชางอากาศยาน (ม.6) 31 30 61 61

- สาขางานเทคโนโลยียานยนต   

   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 20 31 51 51

2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 14 29 29

   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี 115 116 231 231

 - สาขางานการบัญชี (ม.6)

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2562) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 1,080 1,080 1,972 1,972 40 40 3,092

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชางยนต

   สาขางานยานยนต 280         280 280

 - สาขาวิชาชางกลโรงงาน

   สาขางานเครื่องมือกล 120         120 120

 - สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

   สาขางานผลิตภัณฑ 80           80 80

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

   สาขางานไฟฟากําลัง 120         120 120

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส 120         120 120

 - สาขาวิชาชางโทรคมนาคม

   สาขางานโทรคมนาคม 40           40 40

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร

   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 80           80 80

 - สาขาวิชาชางกอสราง

ปการศึกษา 2563  (ปตอไป) 

ภาคเรียนที่ 1/2563  (ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
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   สาขางานกอสราง 80           80 80

 - สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม 80 80 80

 - สาขาวิชาชางโยธา

   สาขางานโยธา 80 80 80

 - สาขาวิชาเครื่อกล

   สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคยานยนต   (ม.6) 200         200 200

   สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาค)ี 160         160 160

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)

   สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) 120         120 120

   สาขางานเครื่องกล (ทวิภาค)ี 120         120 120

   สาขางานแมพิมพโลหะ 40           40 40

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6) 40           40 40

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาค)ี 40           40 40

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

   สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาค)ี 100         100 100

   สาขางานไฟฟากําลัง (ม.6) 120         120 120

   สาขางานติดตั้งไฟฟา (สายตรง)

   สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6)

   สาขางานเมคคาทรอนิกส (สายตรง)



33

Jin

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (สายตรง)

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6) 80           80 80

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาค)ี 100         100 100

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6) 40           40 40

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ทวิภาค)ี 40           40 40

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

   สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร  (ทวิภาค)ี 20           20 20

   สาขางานระบบงานเครือขายฯ  (ม.6) 40           40 40

   สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร  (ม.6) 40           40 40

   สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  (ม.6) 40 40 40

 - สาขาวิชาการกอสราง

   สาขางานเทคนิคการกอสราง (ทวิภาค)ี 40 40 40

   สาขางานเทคนิคการกอสราง (ม.6) 40 40 40

 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (ทวิภาค)ี 40 40 40

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (ม.6) 40 40 40

 - สาขาวิชาโยธา

   สาขางานโยธา  (สายตรง) 80 80 80

   สาขางานโยธา  (ม.6) 120 120 120
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   สาขางานโยธา  (ทวิภาค)ี 80 80 80

. ชางอากาศยาน 

 - สาขาชางอากาศยาน (ม.6) 32 32 32

2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 40 40 40

3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี

   สาขางานการบัญชี (ม.6) 120 120 120

 ระดับปริญญาตรี

- สาขางานเทคโนโลยียานยนต   

   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 20  20 20

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

  สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

  สาขางานเทคโนโลยีไฟฟา 20 20 20

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ

  สาขางานเทคโนโลยีแมพิมพ

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

  สาขางานเทคโนโลยีกอสราง

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2563) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................
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หนวย : บาท หนวย : บาท

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คา

เครื่องแบบ

นักเรียน

คาหนังสือ

เรียน

คาอุปกรณ

การเรียน

      (475)     

  เรียนฟรี 15

 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรียน

การสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวม

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

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

คาตอบแทนพนักงานราชการ  -               1,630,860     1,630,860    -             1,630,860      

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

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

- เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน) -            620,940       620,940       620,940        

คาลูกจางชั่วคราวธุรการ  49  คน -            3,861,382     3,861,382    3,861,382      

 - เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน) 548,808        548,808      -             548,808         

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

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

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

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

 - คาสูบสิ่งปฏิกูล  -               -                 

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

 - คาซอมรถยนตราชการ -               -            200,000        200,000        200,000          

 -               -            -              -               -                 

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

 - วัสดุสํานักงาน 3,264,325    12,000          3,276,325    100,000       100,000        3,376,325        

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 374,000         374,000      -               374,000          

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

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) -           1,720,000     -           -           -            1,720,000    -          -          -          -           2,400,000    -              2,400,000    4,120,000      

 - คาโทรศัพท -              -               -                 

 - คาน้ําประปา  -              200,000        -                 200,000        200,000          

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

 - คาไปรษณีย

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ .ศ. 2562)

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต
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โครงการ

 

ผลผลิต

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

   สิ่งกอสราง -             -              

อาคารอเนกประสงค (2 ชั้น) 5,097,900    5,097,900     -             5,097,900      

-              

   ครุภัณฑ  (ครุภัณฑที่คาดวาจะไดรับจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2562) -              

หองเรียนและปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ 2,969,250    2,969,250     2,969,250      

ชุดทดสอบเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 1,994,500    1,994,500    1,994,500      

ชุดฝกเครื่องยนตลูกสูบอากาศยาน 1,990,000    1,990,000    1,990,000      

ชุดเครื่องมือชางอากาศยาน 1,900,000     1,900,000    1,900,000      

ชุดสถานีทดสอบสรรถนะมาตรฐานนายชางอากาศยาน 12 สถานี 5,500,000     5,500,000    5,500,000      

-            -              

    ปรับปรุง -              

 - -              

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

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

- โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 299,670       299,670      299,670        

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

- โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน -            24,831            24,831        24,831          

โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 30,000        30,000          

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลปใหม 10,000           10,000        10,000          

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต 10,000           10,000        10,000          

โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 46,800 46,800        46,800          

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 74,933 74,933        74,933          

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 61,760 61,760        61,760          

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 62,600 62,600        62,600          

โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน 783,924 783,924       783,924        

การพัฒนาตอยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุมเปาหมายพิเศษและผูสูงอายุ 999,974 999,974       999,974        

คาใชจายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน 335,200 335,200       335,200        

คาใชจายโครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 22,600 22,600        22,600          

โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) 3,001,126 3,001,126    3,001,126      

โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 379,200       379,200        

คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ 999,917 999,917       999,917        

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผูเรียนอาชีวศึกษา (NEEC) 399,974 399,974       399,974        

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200 235,200       235,200        

คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ 999,430 999,430       999,430        

คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000 300,000       300,000        

โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 85,000 85,000        85,000          
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โครงการ

 

ผลผลิต

เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน 10,000 10,000        10,000          

เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 603,610 603,610       603,610        

เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 59,000 59,000        59,000          

รายการงบประจํา (คาตอบแทนใชสอยและวัสด)ุ ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (E to E) 3,078,566 3,078,566    3,078,566      

โครงการอาชีวะตานสารเสพติด 23,200 23,200        23,200          

- คาหนังสือเรียน 6,695,847      6,695,847    6,695,847      

- คาอุปกรณการเรียน 1,069,500     1,069,500    1,069,500      

- คาเครื่องแบบนักเรียน 2,385,000     2,385,000    2,385,000      

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

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

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

3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน 956,706      956,706        956,706          
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โครงการ

 

ผลผลิต
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1. ประมาณการรายรับ 201,864,570 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) 60,685,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 28,000,000   บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 29,285,000   บาท

- รายรับอื่น ๆ 3,400,000    บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2563 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 141,179,570 บาท

งบบุคลากร 1,622,800 บาท

งบดําเนินงาน 18,285,900 บาท

งบลงทุน 79,637,900   บาท

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21,775,000 บาท

คาหนังสือเรียน 5,340,000 บาท

คาอุปกรณการเรียน 1,228,200 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน 2,403,000 บาท

เงินสมทบประกันสังคม 70,650 บาท

สาธารณูปโภค 1,600,000 บาท

เงินอุดหนุน  (475) 3,236,500 บาท

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (ศูนยถาวร) 200,000 บาท

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ 500,000 บาท

โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 250,000 บาท

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 25,000 บาท

โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 46,800 บาท

โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลปใหม 10,000        บาท

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต 10,000        บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 61,760        บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 62,600        บาท

โครงการตรวจเขมรถโดยสาร 28,860        บาท

คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

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

คชจ.โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200 บาท

คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000 บาท

สวนที่ 3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ .ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 604,200 บาท

คชจ. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผูเรียนอาชีวศึกษา NEEC 300,000       บาท

2. ประมาณการรายจาย 201,864,570 บาท

งบบุคลากร 30,882,100  บาท

 -  คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,622,800         บาท

 - เงินสมทบประกันสังคม 1,547,700         บาท

 -  คาจางครู, คาครองชีพ 17,105,400       บาท

 -  คาจางเจาหนาที่, คาครองชีพ 7,151,100         บาท

 -  คาจางนักการ, แมบาน, คาครองชีพ 2,255,100         บาท

 '- คาจางครูชาวตางชาติ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 1,200,000         บาท

งบดําเนินงาน 51,752,499  บาท

 -  คาสอน 27,358,240       บาท

 -  คาธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา) 900,000           บาท

 -  คาเชาบาน -                 บาท

 -  คาใชจายเดินทางไปราชการ 4,600,000         บาท

 -  คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000         บาท

 -  คาซอมรถยนตราชการ 200,000           บาท

 -  คาสูบสิ่งปฏิกูล 50,000             บาท

 -  สาธารณูปโภค 7,599,389         บาท

 -  คาเชาคูสายอินเทอรเน็ต 150,000           บาท

 -  คาตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ. เต็มขั้น -                 บาท

 - ซอมครุภัณฑ 200,000           บาท

 - ซอมสิ่งปลูกสราง 50,000             บาท

 - จางเหมาบริการ 100,000           บาท

 -  วัสดุสํานักงาน 3,470,000         บาท

 -  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 417,370           บาท

 - วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000             บาท

 -  คาวัสดุการศึกษา 5,207,500         บาท

 - วัสดุงานบานงานครัว 10,000             บาท

 - วัสดุหนังสือ  วารสารและตํารา 100,000           บาท

 - วัสดุคอมพิวเตอร 70,000             บาท

 - วัสดุกอสราง 20,000             บาท

 -  วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000           บาท

งบลงทุน 79,637,900  บาท

  สิ่งปลูกสราง 64,437,900  บาท

อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น 1 หลัง 35,837,900       บาท

อาคารเก็บอากาศยานพรอมหองปฏิบัติการชางอากาศยาน 1 หลัง 28,600,000       บาท
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  ครุภัณฑ 15,200,000  บาท

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพรอมระบบถายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด 1,500,000         บาท

ชุดฝกโครงสรางอากาศยานสมัยใหม 1 ชุด 5,500,000         บาท

ชุดฝกไฮครอลิกสลอลงจอดอากาศยาน 1 ชุด 2,500,000         บาท

ชุดฝกเครื่องมือสื่อสารและนํารองพื้นฐานอากาศยาน 1 ชุด 3,500,000         บาท

ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดประกอบการบิน 1 ชุด 2,200,000         บาท

  ปรับปรุง -             

งบลงทุน เงินรายได 13,195,910  

  สิ่งปลูกสราง 3,000,000    บาท

จัดทําหองน้ํา 3,000,000         บาท

  ครุภัณฑ 4,642,490    บาท

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

2. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว แบบตั้งพื้น 6 ตัว ตัวละ 2,750 16,500             บาท

3. โทรทัศน LED ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง  (ให 2 เครื่อง) 35,600             บาท

4. ออสซิลโลสโคป 16 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 320,000           บาท

5. เครื่องปริ้นเตอร ขนาดกระดาษ A3 1 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท 35,000             บาท

6. โปรเจคเตอร พรอมจอ 100 นิ้วแบบมอเตอรปรับ 2 เครื่องละๆ 29,500 บาท 59,000             บาท

7. เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท 36,000             บาท

8. เครื่องตอเชื่อมเสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber Fusion Splicer) 1 เครื่อง 65,000             บาท

9. เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพเสนใยแกวนําแสง 1 เครื่อง 90,000             บาท

10. เครื่องคอมพิวเตอร iMac 5 เครื่องๆ ละ 45,900 บาท 229,500           บาท

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

12. แคลมปออนมิเตอร 400 AAC Phase Rotation tester 2 เครื่องๆ ละ 6,100 บาท 12,200             บาท

13. คอมพิวเตอร All in one 21 เครื่องๆ ละ 13,500 บาท 283,500           บาท

14. โทรทัศน แอล อี ดี 2 เครื่องๆ ละ 23,200 บาท 46,400             บาท

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

16. เครื่องเชื่อมทิก อินเวอรเตอร กระแสเชือมแบบ AC/DC 3 เครื่องๆ ละ 53,000 บาท 53,000             บาท

17. เครื่องเชื่อมไฟฟา (MMA) อินเวอรเตอร ขนาด 300 A 10 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท 200,000           บาท

18. เครื่องเชื่อมมิก อินเวอรเตอร แบบชุดปอนลวดอยูในตัวเครื่อง ขนาด 250 A 3 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท 40,000             บาท

19. เครื่องตัดเหล็กทออัตโนมัติ 1 เครื่อง 84,000             บาท

20. เครื่องตัดแผนเหล็กดวยแกสอัตโนมัติ 2 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท 27,500             บาท

21. คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 1 เครื่อง 30,000             บาท

22. เครื่องสํารองไฟ 1100va/550 Watt 1 เครื่อง 5,000              บาท

23. ตู Rak ขนาด 6U 1 ตู 4,000              บาท

24. อุปกรณกระจายสัญญาณ 24 ชอง แบบ PoE 1 เครื่อง 25,000             บาท

25. กระเปายา 8 กลองๆ ละ 800 บาท 6,400              บาท

26. หมอนึ่งอุปกรณทําแผลฆาเชื้อโรค 1 เครื่อง 5,000              บาท

27. เครื่องวัดความดัน 2 เครื่องๆ ละ 1,800 บาท 3,600              บาท

28. เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดไขมัน 1 เครื่อง 1,600              บาท
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29. ที่วัดสวนสูง 1 เครื่อง 1,300              บาท

30. ถังตมน้ํารอน 20 ลิตร 1 เครื่อง 2,700              บาท

31. เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 19,000             บาท

32. เครื่องชารจแบตเตอรี่ 60V 100A 1 เครื่อง 6,500              บาท

33. เครื่องตัดพลาสมา Cut-40 1 เครื่อง 18,190             บาท

34. เครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว 1 เครื่อง 6,500              บาท

35. เครื่องขัดพื้น 18 นิ้ว 1 เครื่อง 26,500             บาท

36. พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ 250,000           บาท

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

38. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 1 เครื่อง 50,000             บาท

39. เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องยนตดีเซล 10 KA 1 เครื่อง 300,000           บาท

40. เครื่องรับโทรทัศน ขนาด 55 นิ้ว พรอมขาตั้งลอลาก 1 ชุด 19,900             บาท

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

42. ชั้นวางหนังสือพิมพ 1 ชุด 15,000             บาท

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

44.  เครื่องปริ้นเตอร แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก 1 เครื่อง 5,300              บาท

45.  คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  1 เครื่อง 21,000             บาท

46. คอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่องานเขียนแบบ 10 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท 250,000           บาท

47.  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครื่อง 200,000           บาท

  ปรับปรุง 5,553,420    บาท

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแผนกเทคนิคพื้นฐาน 376,243           บาท

2. โครงการตอเติมหลังคาอาคารเรียนแผนกวิชาชางกอสราง 460,000           บาท

3.  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 134,000           บาท

4. โครงการจัดทําผนังหองเรียนคอมพิวเตอรอาคารชางไฟฟา จํานวน 2 หอง 205,000           บาท

5.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียนชางโยธา 240,000           บาท

6. โครงการปรับปรุงหองเรียน ชั้น 4 อาคาร 4 จํานวน 5 หอง 350,000           บาท

 7. โครงการปรับปรุงหองเรียน อาคาร 3 จํานวน 3 หอง 150,000           บาท

 8. โครงการปรับปรุงบานพักผูอํานวยการ 1,388,177         บาท

9.  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรไรสาย 500,000           บาท

10. โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคาร 4 50,000             บาท

11.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคาร 5 50,000             บาท

12.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา อาคารอํานวยการ 500,000           บาท

13.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคารโดมนอย 500,000           บาท

14.  โครงการปรับปรุงหองโสต 500,000           บาท

15.  โครงการปรับปรุงแสงสวางรอบสถานศึกษา 150,000           บาท

งบเงินอุดหนุน 14,950,820  บาท

คาหนังสือเรียน 5,340,000 บาท

คาอุปกรณการเรียน 1,228,200 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน 2,403,000 บาท

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท
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โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (ศูนยถาวร) 200,000 บาท

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ 500,000 บาท

โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 250,000 บาท

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 25,000 บาท

โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 46,800 บาท

โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลปใหม 10,000             บาท

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต 10,000             บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 61,760             บาท

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 62,600             บาท

โครงการตรวจเขมรถโดยสาร 28,860             บาท

คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

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

คชจ.โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200 บาท

คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000 บาท

เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 604,200 บาท

คชจ. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผูเรียนอาชีวศึกษา NEEC 300,000           บาท

งบรายจายอื่น  (งบปรับปรุง )

งบโครงการ 7,770,681   บาท

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย 8,000              บาท

1.2  โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันศริสตมาส 10,000             บาท

1.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา 10,000             บาท

1.4  โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp 20,000             บาท

1.5  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 30,000             บาท

1.6  โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ ประวัติศาสตร 5,800              บาท

1.7  โครงการวันสุนทรภู 20,000             บาท

1.8 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ และ ภูมิปญา รักษภาษาอีสาน 20,000             บาท

1.9  โครงการสวนพฤกษศาสตรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 10,000             บาท

1.10  โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช.และปวส. (ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาต)ิ 50,000             บาท

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

1.12 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร 20,000             บาท

1.13 โครงการสมุดบันทึก/สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาฝกงาน 100,000           บาท

1.14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน 10,000             บาท

1.15 โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ 30,000             บาท

1.16 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ 200,000           บาท
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1.17 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝกงาน  - บาท

1.18 โครงการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

       ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6,500              บาท

1.19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 10,000             บาท

1.20 โครงการติวเตอร Pre-V-NET 110,000           บาท

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10,000             บาท

1.22 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 5,530              บาท

1.23 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม 

       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 4,000              บาท

1.24 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและนอกสถานศึกษา 40,000             บาท

1.25 โครงการเปดบานสานฝน (Open House) 60,000             บาท

1.26 โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ 25,000             บาท

1.27 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 29,400             บาท

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

1.29 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอ

        และการประกอบอาชีพ 15,000             บาท

1.30 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) 3,000              บาท

1.31 โครงการ"การจัดการขอมูลนักเรียน นักศึกษา(สําหรับครูที่ปรึกษา) 20,000             บาท

1.32 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

       ตามแนวพระราชดําริ สมเดฟจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 40,000             บาท

1.33 โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ 560,000           บาท

1.34  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 15,000             บาท

1.35 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา บาท

1.36 โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ 200,000           บาท

1.37 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ 10,000             บาท

1.38 โครงการ นิเทศการเรียนการสอน 10,000             บาท

1.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ 10,000             บาท

1.40 โครงการแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร 10,540             บาท

1.41 โครงการอบรมปฏิบัติการบอรดสมองกลฝงตัว KidBright โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (FabLab) 30,000             บาท

1.42 โครงการจัดหาซอฟตแวรระบบงานการบัญชี 45,000             บาท

2.  งานพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) 60,000             บาท

2.2  โครงการ STEM Education สายสัมพันธ ฉันทพี่นอง ชาวเทคนิคอุบลฯ 400,000           บาท

2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 91,700             บาท

2.4 โครงการประชุมปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน

       การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 93,100             บาท

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสรางบทเรียนออนไลน 30,000             บาท

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทําสื่อการเรียนการสอน 30,000             บาท

2.7 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

     โดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research -  Based - Learning) 190,000           บาท
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3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน  

3.1  โครงการซอมบํารุงเครื่องจักร CNC 200,000           บาท

3.2  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ 198,000           บาท

3.3  โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว 26,500             บาท

3.4  โครงการการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส) 10,500             บาท

3.5  โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ 80,000             บาท

3.6  โครงการงานวันครู , กีฬาวันครู 135,000           บาท

3.7  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 411,940           บาท

3.8  โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา 294,000           บาท

3.9 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา  - บาท

3.10 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอ

       และการประกอบอาชีพ 40,000             บาท

3.11 โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง 50,000             บาท

3.12 โครงการเยี่ยมบาน หอพัก และบานเชาของนักเรียน นักศึกษา 50,000             บาท

3.13 โครงการอบรม "บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา" 50,000             บาท

3.14 โครงการ"รณรงคตอตานเอดสแหงสหประชาชาติ UNAIDS 2,629              บาท

3.15 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล 3,500              บาท

3.16 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 5,000              บาท

3.17 โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 30,000             บาท

3.18 โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง 4,000              บาท

3.19 โครงการบริจาคโลหิตประจําป ปละ 2 ครั้ง 2,000              บาท

3.20 โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา 20,000             บาท

3.21 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ปละ 2 ครั้ง 12,000             บาท

3.22 โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว 18,500             บาท

3.23 โครงการจัดทําปายรณรงคเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงอาหาร 7,328              บาท

3.24 โครงการจัดทําปายเผยแพรความรู  เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยตางๆ 5,000              บาท

3.25 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1) 240,000           บาท

3.26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) 300,000           บาท

3.27 โครงการพิธีไหวครู 100,000           บาท

3.28 โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตยรวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 3,000              บาท

3.29 โครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 20,000             บาท

3.30 โครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 20,000             บาท

3.31  โครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ 20,000             บาท

3.32 โครงการฝกอบรมมารยาทการเขาสังคมและตัดเสื้อเบลเชอรคณะกรรมการดําเนินงาน

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

3.33 โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย

       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 20,000             บาท

3.34 โครงการแขงขันกีฬาภายใน 200,000           บาท

3.35 โครงการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และการประกวดกิจกรรมองคการ ระดับสถานศึกษา 10,000             บาท

3.36 โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 10,000             บาท

3.37 โครงการประชุมวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200,000           บาท
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3.38 โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม 20,000             บาท

3.39 โครงการ 5 ธันวาคม วันชาติไทย 15,000             บาท

3.40 โครงการประกวดรองเพลง 20,000             บาท

3.41 โครงการประกวดโฟลคซอง 20,000             บาท

3.42 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 50,000             บาท

3.43 โครงการเขารวมวันวชิราวุธ 4,500              บาท

3.44 โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 100,000           บาท

3.45 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000           บาท

3.46 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 200,000           บาท

3.47 โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 54,000             บาท

3.48 โครงการศูนย NEEC 100,000           บาท

3.49  โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" 2,500              บาท

3.50  โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา" 8,100              บาท

3.51  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (งบคลินิกคุณธรรม) 22,200             บาท

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

3.53 โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทย 20,600             บาท

3.54  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือ วิสามัญระดับภาค 18,600             บาท

3.55  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ 6,000              บาท

3.56  โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ 10,000             บาท

3.57  โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ 35,000             บาท

3.58  โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี 35,000             บาท

3.59  โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ 30,000             บาท

3.60  โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) 10,000             บาท

3.61  โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 5,000              บาท

3.62  โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" 7,000              บาท

3.63  โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย 8,000              บาท

3.64  โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 15,000             บาท

3.65  โครงการสัปดาหหองสมุด 5,000              บาท

3.66  โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส (150 เครื่อง) 54,500             บาท

3.67  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 30,000             บาท

3.68  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 100,000           บาท

3.69  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 5,000              บาท

3.70 โครงการสถานศึกษารวมใจปองกันภัยยาเสพติด 12,000             บาท

3.71 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก 15,000             บาท

3.72 โครงการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 25,000             บาท

3.73 โครงการอบรมการติดตั้งกลอง CCTV 38,500             บาท

3.74 โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรม และประดับแถบ 3 สี 54,000             บาท

3.75  โครงการขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 273,340           บาท

3.76 โครงการพิธีรับหมวกและผาพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 52,000             บาท

      "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ตมพระราชปณิธาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว บาท



46

3,674,660    

สํารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ .

1. นโยบายเรงดวน 2,674,660         บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร 1,000,000         บาท
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หนวย : บาท

เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คา

เครื่องแบบ

นักเรียน

คาหนังสือ

เรียน
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การสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  บกศ.

     2,704,400      17,181,500      79,637,900          250,000        1,693,450     101,467,250     2,403,000      5,340,000     1,228,200    3,236,500   21,775,000    5,729,620       39,712,320      60,685,000       201,864,570

     2,704,400      17,181,500      79,637,900          250,000        1,693,450     101,467,250     2,403,000      5,340,000     1,228,200    3,236,500   21,775,000    5,729,620       39,712,320      60,685,000       201,864,570

 - งบบุคลากร -           188,730         -            -            1,693,450    1,882,180    -            11,180,124  -           11,180,124      17,819,796     30,882,100    

คาตอบแทนพนักงานราชการ  -            1,622,800    1,622,800    -             1,622,800      

- เงินสมทบประกันสังคม -           -            70,650        70,650        -             1,477,050       1,547,700      

คาจางครูพิเศษ (132 คน)  -             5,559,813    5,559,813    10,128,187     15,688,000    

- เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน) -             760,006       760,006       657,394         1,417,400      

คาลูกจางชั่วคราวธุรการ  49  คน -             3,585,884    3,585,884    2,882,816       6,468,700      

 - เงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามอายุงาน) 188,730      188,730      -             493,670         682,400        

คาจางลูกจางชั่วคราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แมบาน) 22 คน -             1,274,421    1,274,421    651,279         1,925,700      

- เงินเพิ่มคาครองชีพ  (ตามอายุงาน) -             -             329,400         329,400        

คาจางครูชาวตางชาติ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน -             -             1,200,000       1,200,000      

 -  งบดําเนินงาน 2,704,400   15,100,870     -            -            -            17,805,270  1,095,937   10,594,876  -           11,690,813   22,256,416     51,752,499    

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

 - คาเชาบาน(ขั้นต่ํา) -            -             -              

 - เงินคาตอบแทนนอกเวลา -            -             900,000         900,000        

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

 - คาเบี้ยประชุมกรรมการ -            -             

 - คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น  -            -             -              

      - คาใชสอย -           3,200,000   -            -            -            3,200,000    1,035,937   533,841      1,569,778    1,570,222      6,340,000      

 - คาสูบสิ่งปฏิกูล  -             50,000           50,000          

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,000,000    3,000,000    1,035,937   533,841      1,569,778     30,222           4,600,000      

 - คาซอมรถยนตราชการ 200,000      200,000      -             200,000        

 - คาซอมครุภัณฑ -             -             -             200,000         200,000        

 - คาซอมสิ่งกอสราง -             -             -             50,000           50,000          

 - คาจางเหมาบริการ -             -             -             100,000         100,000        

 - คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000       1,140,000      

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ .ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผลผลิต โครงการ

เปนเงินรายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ



48

เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คา

เครื่องแบบ

นักเรียน

คาหนังสือ

เรียน

คาอุปกรณ

การเรียน

      (475)   

    เรียนฟรี 

15 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ 

(จัดการเรียน

การสอน)
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เปนเงินรายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

 - คาวัสดุ 2,704,400   3,103,100   -            -            -            5,807,500    60,000       -            60,000        3,537,370      9,404,870      

 - วัสดุสํานักงาน -            -             60,000        60,000         3,410,000       3,470,000      

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000      400,000      -             17,370          417,370        

 - วัสดุไฟฟาและวิทยุ -           -            -             -             10,000           10,000          

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

 - วัสดุงานบานงานครัว -             -             10,000           10,000          

 - วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 100,000      100,000      -             100,000        

 - วัสดุคอมพิวเตอร -            -             -             70,000           70,000          

 - วัสดุกอสราง -            -             -             20,000           20,000          

 - วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000      100,000      -             100,000        

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) -           2,780,490   -            -            -            2,780,490    -          -          -          -            -            -           -             4,968,900      7,749,390      

 - คาโทรศัพท -             -             28,900           28,900          

 - คาน้ําประปา 300,000      300,000       -            -             300,000         600,000         

 - คาไฟฟา  2,480,490    2,480,490      -            -             4,390,000       6,870,490      

 - คาไปรษณีย 100,000         100,000         

 - คาเชาคูสายอินเทอรเน็ต 150,000         150,000         

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

   สิ่งกอสราง -             -              

อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น 1 หลัง 35,837,900  35,837,900   -             35,837,900    

อาคารเก็บอากาศยานพรอมหองปฏิบัติการชางอากาศยาน 1 หลัง 28,600,000  28,600,000  28,600,000    

   ครุภัณฑ  (ครุภัณฑที่คาดวาจะไดรับจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2563) -             -              

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพรอมระบบถายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด 1,500,000    1,500,000     1,500,000      

ชุดฝกโครงสรางอากาศยานสมัยใหม 1 ชุด 5,500,000    5,500,000    5,500,000      

ชุดฝกไฮครอลิกสลอลงจอดอากาศยาน 1 ชุด 2,500,000    2,500,000    2,500,000      

ชุดฝกเครื่องมือสื่อสารและนํารองพื้นฐานอากาศยาน 1 ชุด 3,500,000    3,500,000    3,500,000      

ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดประกอบการบิน 1 ชุด 2,200,000    2,200,000    2,200,000      

-             -              

    ปรับปรุง -              

 -
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 - งบลงทุน  เงินรายได -           -            -            -            -             -             -          -           -          -            -             -            -             4,642,490      4,642,490      

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

2. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว แบบตั้งพื้น 6 ตัว ตัวละ 2,750 16,500           16,500          

3. โทรทัศน LED ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง  (ให 2 เครื่อง) 35,600           35,600          

4. ออสซิลโลสโคป 16 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 320,000         320,000        

5. เครื่องปริ้นเตอร ขนาดกระดาษ A3 1 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท 35,000           35,000          

6. โปรเจคเตอร พรอมจอ 100 นิ้วแบบมอเตอรปรับ 2 เครื่องละๆ 29,500 บาท 59,000           59,000          

7. เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท 36,000           36,000          

8. เครื่องตอเชื่อมเสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber Fusion Splicer) 1 เครื่อง 65,000           65,000          

9. เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพเสนใยแกวนําแสง 1 เครื่อง 90,000           90,000          

10. เครื่องคอมพิวเตอร iMac 5 เครื่องๆ ละ 45,900 บาท 229,500         229,500        

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

12. แคลมปออนมิเตอร 400 AAC Phase Rotation tester 2 เครื่องๆ ละ 6,100 บาท 12,200           12,200          

13. คอมพิวเตอร All in one 21 เครื่องๆ ละ 13,500 บาท 283,500         283,500        

14. โทรทัศน แอล อี ดี 2 เครื่องๆ ละ 23,200 บาท 46,400           46,400          

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

16. เครื่องเชื่อมทิก อินเวอรเตอร กระแสเชือมแบบ AC/DC 3 เครื่องๆ ละ 53,000 บาท 53,000           53,000          

17. เครื่องเชื่อมไฟฟา (MMA) อินเวอรเตอร ขนาด 300 A 10 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท 200,000         200,000        

18. เครื่องเชื่อมมิก อินเวอรเตอร แบบชุดปอนลวดอยูในตัวเครื่อง ขนาด 250 A 3 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท 40,000           40,000          

19. เครื่องตัดเหล็กทออัตโนมัติ 1 เครื่อง 84,000           84,000          

20. เครื่องตัดแผนเหล็กดวยแกสอัตโนมัติ 2 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท 27,500           27,500          

21. คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 1 เครื่อง 30,000           30,000          

22. เครื่องสํารองไฟ 1100va/550 Watt 1 เครื่อง 5,000            5,000           

23. ตู Rak ขนาด 6U 1 ตู 4,000            4,000           

24. อุปกรณกระจายสัญญาณ 24 ชอง แบบ PoE 1 เครื่อง 25,000           25,000          

25. กระเปายา 8 กลองๆ ละ 800 บาท 6,400            6,400           

26. หมอนึ่งอุปกรณทําแผลฆาเชื้อโรค 1 เครื่อง 5,000            5,000           

27. เครื่องวัดความดัน 2 เครื่องๆ ละ 1,800 บาท 3,600            3,600           

28. เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดไขมัน 1 เครื่อง 1,600            1,600           

29. ที่วัดสวนสูง 1 เครื่อง 1,300            1,300           

30. ถังตมน้ํารอน 20 ลิตร 1 เครื่อง 2,700            2,700           

31. เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 19,000           19,000          

32. เครื่องชารจแบตเตอรี่ 60V 100A 1 เครื่อง 6,500            6,500           
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เปนเงินรายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

33. เครื่องตัดพลาสมา Cut-40 1 เครื่อง 18,190          18,190          

34. เครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว 1 เครื่อง 6,500            6,500           

35. เครื่องขัดพื้น 18 นิ้ว 1 เครื่อง 26,500           26,500          

36. พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ 250,000         250,000        

37. รถยนต 4 ประตู 1 คัน 1,500,000       1,500,000      

38. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 1 เครื่อง 50,000           50,000          

39. เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องยนตดีเซล 10 KA 1 เครื่อง 300,000         300,000        

40. เครื่องรับโทรทัศน ขนาด 55 นิ้ว พรอมขาตั้งลอลาก 1 ชุด 19,900           19,900          

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

42. ชั้นวางหนังสือพิมพ 1 ชุด 15,000           15,000          

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

44.  เครื่องปริ้นเตอร แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก 1 เครื่อง 5,300            5,300           

45.  คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  1 เครื่อง 21,000           21,000          

46.  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครื่อง 200,000         200,000        

47. คอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่องานเขียนแบบ 10 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท 250,000         250,000        

- สิ่งปลูกสราง 3,000,000       3,000,000      

จัดสรางหองน้ํานักเรียน-นักศึกษาเพิ่มเติม 3,000,000       3,000,000      

-              

 - งบเงินอุดหนุน -            250,000      -            250,000      2,403,000    5,340,000     1,228,200    -              -               5,729,620   14,700,820   -               14,950,820    

คาหนังสือเรียน -             5,340,000      5,340,000    -               5,340,000      

คาอุปกรณการเรียน -             1,228,200      1,228,200    1,228,200      

คาเครื่องแบบนักเรียน -             2,403,000     2,403,000    -               2,403,000      

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) -             500,000          500,000       500,000        

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (ศูนยถาวร) -             200,000      200,000       200,000        

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)  เตรียมรับภัยพิบัติ -             500,000      500,000       500,000        

โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 250,000      250,000      -             250,000        

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -             30,000       30,000        30,000          

โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน -             25,000       25,000        25,000          

โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน -             46,800 46,800        46,800          

โครงการคลินิกคุณธรรม -             30,000 30,000        30,000          

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา -             40,000 40,000        40,000          

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา " ชวงกอนถึงเทศกาลปใหม -             10,000 10,000        10,000          

โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา " ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต -             10,000 10,000        10,000          
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เปนเงินรายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม -             61,760 61,760        61,760          

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต -             62,600 62,600        62,600          

โครงการตรวจเขมรถโดยสาร -             28,860 28,860        28,860          

คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน -             784,000 784,000       784,000        

คชจ.โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง (อากาศยาน) -             1,572,000 1,572,000    1,572,000      

คชจ.โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา -             379,200 379,200       379,200        

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน -             235,200 235,200       235,200        

คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา -             300,000 300,000       300,000        

เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน -             10,000 10,000        10,000          

เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา -             604,200 604,200       604,200        

คชจ. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผูเรียนอาชีวศึกษา NEEC -             300,000 300,000       300,000        

-             -              

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

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 0 -             376,243         376,243        

2. โครงการตอเติมหลังคาอาคารเรียนแผนกวิชาชางกอสราง 460,000         460,000        

3.  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี 134,000         134,000        

4. โครงการจัดทําผนังหองเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 205,000         205,000        

5.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน 240,000         240,000        

6. โครงการปรับปรุงหองเรียน ชั้น 4 อาคาร 4 จํานวน 5 หอง 350,000         350,000        

 7. โครงการปรับปรุงหองเรียน อาคาร 3 จํานวน 3 หอง 150,000         150,000        

 8. โครงการปรับปรุงบานพักผูอํานวยการ 1,388,177      1,388,177      

9.  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรไรสาย 500,000         500,000        

10. โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคาร 4 50,000           50,000          

11.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคาร 5 50,000          50,000          

12.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา อาคารอํานวยการ 500,000         500,000        

13.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคารโดมนอย 500,000         500,000        

14.  โครงการปรับปรุงหองโสต 500,000         500,000        

15.  โครงการปรับปรุงแสงสวางรอบสถานศึกษา 150,000         150,000        
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เปนเงินรายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

 - โครงการ -           1,891,900   -            -            -            1,891,900    -          -          -          2,140,563   -            -           2,140,563    3,738,218      7,770,681      

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -             -             -              

1.1  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย -             8,000         8,000          8,000           

1.2  โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันคริสตมาส -             10,000       10,000         10,000          

1.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา -             10,000       10,000         10,000          

1.4  โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp -             20,000        20,000         20,000          

1.5  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน -             30,000        30,000         30,000          

1.6  โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ ประวัติศาสตร -             5,800         5,800          5,800           

1.7  โครงการวันสุนทรภู -             20,000        20,000         20,000          

1.8 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ และ ภูมิปญา รักษภาษาอีสาน -             20,000        20,000         20,000          

1.9  โครงการสวนพฤกษศาสตรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -             10,000       10,000         10,000          

1.10  โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช .และปวส . (ระดับ อศจ . ระดับภาค และระดับชาติ ) -             50,000       50,000         50,000          

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

1.12 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร -             20,000        20,000         20,000          

1.13 โครงการสมุดบันทึก/สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาฝกงาน -              -             100,000         100,000        

1.14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน -             10,000       10,000         10,000          

1.15 โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ 30,000       30,000         -             30,000          

1.16 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ 200,000      200,000       - -             200,000        

1.17 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝกงาน -              -             -              

1.18 โครงการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา -             -             -              

       ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง -             -             6,500            6,500           

1.19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) -             10,000       10,000         10,000          

1.20 โครงการติวเตอร Pre-V-NET -              -             110,000         110,000        

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ -              -             10,000           10,000          

1.22 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ -             5,530         5,530          5,530           

1.23 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม -             -             -              

       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา -             4,000         4,000          4,000           

1.24 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและนอกสถานศึกษา 40,000       40,000        -             40,000          

1.25 โครงการเปดบานสานฝน (Open House) -              -             60,000           60,000          

1.26 โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ -             25,000       25,000         25,000          

1.27 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 29,400       29,400        -             29,400          

1.28 โครงการทัศนศึกษาดูงานปการศึกษาใหม ระดับ ปวช. และ ปวส. -             179,764      179,764       179,764        
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เปนเงินรายการคาใชจาย /รายจายตามงบประมาณ

1.29 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอ -             -             -              

        และการประกอบอาชีพ -             -             15,000           15,000          

1.30 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) -             3,000         3,000          3,000           

1.31 โครงการ"การจัดการขอมูลนักเรียน นักศึกษา(สําหรับครูที่ปรึกษา) -             20,000        20,000         20,000          

1.32 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน -              -             -              

       ตามแนวพระราชดําริ สมเดฟจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -             -             40,000           40,000          

1.33 โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ -             269,000      269,000       560,000         829,000        

1.34  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา -             15,000       15,000         15,000          

1.35 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา -             -             -              

1.36 โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ -             -             200,000         200,000        

1.37 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ 10,000       10,000        -             10,000          

1.38 โครงการ นิเทศการเรียนการสอน 10,000       10,000        -             10,000          

1.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ 10,000       10,000         -             10,000          

1.40 โครงการแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร -             10,540       10,540         10,540          

1.41 โครงการอบรมปฏิบัติการบอรดสมองกลฝงตัว KidBright โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (FabLab) -             -             30,000           30,000          

1.42 โครงการจัดหาซอฟตแวรระบบงานการบัญชี 45,000       45,000        -             45,000          

-              -             -              

2.  งานพัฒนาบุคลากร -             -             -              

2.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ) 60,000       60,000        -             60,000          

2.2  โครงการ STEM Education สายสัมพันธ ฉันทพี่นอง ชาวเทคนิคอุบลฯ -             -             400,000         400,000        

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

2.4 โครงการประชุมปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน -              -             -              

       การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) -              -             93,100           93,100          

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสรางบทเรียนออนไลน -             -             30,000           30,000          

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทําสื่อการเรียนการสอน -             -             30,000           30,000          

2.7 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา -              -             -              

     โดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research -  Based - Learning) -              -             190,000         190,000        

3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน -             -             -              

3.1  โครงการซอมบํารุงเครื่องจักร CNC -             -             200,000         200,000        

3.2  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ 198,000      198,000       - -             198,000        

3.3  โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว 26,500       26,500        -             26,500          

3.4  โครงการการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส) -             -             10,500           10,500          

3.5  โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ -             -             80,000           80,000          
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3.6  โครงการงานวันครู , กีฬาวันครู -             -             135,000         135,000        

3.7  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา -             -             411,940         411,940        

3.8  โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา 294,000      294,000      -             294,000        

3.9 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา -             -             -              

3.10 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอ -             -             -              

       และการประกอบอาชีพ 40,000        40,000        -             40,000          

3.11 โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง 50,000        50,000        -             50,000          

3.12 โครงการเยี่ยมบาน หอพัก และบานเชาของนักเรียน นักศึกษา -             50,000       50,000         50,000          

3.13 โครงการอบรม "บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา" 50,000        50,000        -             50,000          

3.14 โครงการ"รณรงคตอตานเอดสแหงสหประชาชาติ UNAIDS -             2,629         2,629          2,629           

3.15 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล -             3,500         3,500          3,500           

3.16 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก -             5,000         5,000          5,000           

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

3.18 โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง -             4,000         4,000          4,000           

3.19 โครงการบริจาคโลหิตประจําป ปละ 2 ครั้ง -             2,000         2,000          2,000           

3.20 โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา -             -             20,000           20,000          

3.21 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ปละ 2 ครั้ง -             -             12,000           12,000          

3.22 โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว -             -             18,500          18,500          

3.23 โครงการจัดทําปายรณรงคเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงอาหาร -             -             7,328            7,328           

3.24 โครงการจัดทําปายเผยแพรความรู  เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยตางๆ -             -             5,000            5,000           

3.25 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.1) -             240,000      240,000       240,000        

3.26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) -             -             300,000         300,000        

3.27 โครงการพิธีไหวครู -             100,000      100,000       100,000        

3.28 โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตยรวมใจเลือกตั้งนายกองคการวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา -             3,000         3,000          3,000           

3.29 โครงการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร -             20,000        20,000         20,000          

3.30 โครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปหลวง -             20,000        20,000         20,000          

3.31  โครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ -             20,000        20,000         20,000          

3.32 โครงการฝกอบรมมารยาทการเขาสังคมและตัดเสื้อเบลเชอรคณะกรรมการดําเนินงาน -             -             -              

       องคการนักวิชาชีพในอานาคตแหงประเทศไทย (อ.ว.ท.) -             30,000        30,000         30,000          

3.33 โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย -             -             -              

       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -             20,000        20,000         20,000          

3.34 โครงการแขงขันกีฬาภายใน 200,000      200,000      -             200,000        

3.35 โครงการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และการประกวดกิจกรรมองคการ ระดับสถานศึกษา -             10,000       10,000         10,000          
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3.36 โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด -             10,000       10,000         10,000          

3.37 โครงการประชุมวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -             50,000       50,000         50,000          

3.38 โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม -             -             20,000           20,000          

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

3.40 โครงการประกวดรองเพลง -             20000 20,000         20,000          

3.41 โครงการประกวดโฟลคซอง -             20,000        20,000         20,000          

3.42 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม -             50,000       50,000         50,000          

3.43 โครงการเขารวมวันวชิราวุธ -             4,500         4,500          4,500           

3.44 โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี -             100,000      100,000       100,000        

3.45 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000      400,000      -             400,000        

3.46 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ -             200,000      200,000       200,000        

3.47 โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 54,000        54,000        -             54,000          

3.48 โครงการศูนย NEEC -             -             100,000         100,000        

3.49  โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" -             2,500         2,500          2,500           

3.50  โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา" -             8,100         8,100          8,100           

3.51  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (งบคลินิกคุณธรรม) -             -             22,200           22,200          

3.52  โครงการอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก 12 ประการ   (งบคลินิกคุณธรรม) -             -             14,610           14,610          

3.53 โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทย -             20,600        20,600         20,600          

3.54  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือ วิสามัญระดับภาค -             18,600       18,600         18,600          

3.55  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ -             6,000         6,000          6,000           

3.56  โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ -             10,000       10,000         10,000          

3.57  โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ -             35,000       35,000         35,000          

3.58  โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี -             35,000       35,000         35,000          

3.59  โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ -             30,000        30,000         30,000          

3.60  โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) -             10,000       10,000         10,000          

3.61  โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร -             5,000         5,000          5,000           

3.62  โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" -             7,000         7,000          7,000           

3.63  โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย -             8,000         8,000          8,000           

3.64  โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 -             15,000       15,000         15,000          

3.65  โครงการสัปดาหหองสมุด -             5,000            5,000           

3.66  โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส (150 เครื่อง) -             54,500           54,500          

3.67  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป -             30,000           30,000          

3.68  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 100,000      100,000      -             100,000        
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3.70  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาปลอดสารเสพติด 100% 5,000         5,000          -             5,000           

3.71 โครงการสถานศึกษารวมใจปองกันภัยยาเสพติด -             12,000       12,000         12,000          

3.72 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก 15,000        15,000        -             15,000          

3.73 โครงการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 25,000        25,000        -             25,000          

3.74 ติดกลอง CCTV  (มอบชมรมวิชาชีพแผนกอิเล็กฯ ทําโครงการอบรม) -             38,500       38,500         38,500          

3.75 โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรม และประดับแถบ 3 สี -             54,000       54,000         54,000          

3.76  โครงการขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 273,340         273,340        

3.77 โครงการพิธีรับหมวกและผาพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 52,000           52,000          

      "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ตมพระราชปณิธาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ . กระทรวง พื้นที่ -           -            -             -             3,674,660      3,674,660      

- นโยบายเรงดวน  -             2,674,660      2,674,660      

- นโยบายตามยุทธศาสตร -             1,000,000      1,000,000      
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Jin

ที่ งบประมาณ

     งาน/แผนกที่ใชจาย ที่ใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 201,864,570 201,864,570

1 งานตามภาระงานประจํา 30,882,100 30,882,100

งบดําเนินงาน 51,752,499 51,752,499

งบลงทุน 79,637,900 79,637,900

  คาครุภัณฑ (ครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2563)

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพรอมระบบถายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1,500,000     1,500,000

ชุดฝกโครงสรางอากาศยานสมัยใหม 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 5,500,000     5,500,000

ชุดฝกไฮครอลิกสลอลงจอดอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,500,000     2,500,000

ชุดฝกเครื่องมือสื่อสารและนํารองพื้นฐานอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 3,500,000     3,500,000

ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดประกอบการบิน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,200,000     2,200,000

  คาสิ่งกอสราง

อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น 1 หลัง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 35,837,900   35,837,900

อาคารเก็บอากาศยานพรอมหองปฏิบัติการชางอากาศยาน 1 หลัง แผนกวิชาอากาศยาน 28,600,000    28,600,000

  ปรับปรุง

งบเงินอุดหนุน 15,200,000 15,200,000

ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพรอมระบบถายทอดสัญญาณภาพ 1 ชุด 1,500,000     1,500,000

ชุดฝกโครงสรางอากาศยานสมัยใหม 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 5,500,000     5,500,000

ชุดฝกไฮครอลิกสลอลงจอดอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,500,000     2,500,000

ชุดฝกเครื่องมือสื่อสารและนํารองพื้นฐานอากาศยาน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 3,500,000     3,500,000

ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดประกอบการบิน 1 ชุด แผนกวิชาอากาศยาน 2,200,000     2,200,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

หนวย : บาท

งบรายจาย/รายการ
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2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (ครุภัณฑ) 4,392,490 4,392,490

1. พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว 18 ตัว ตัวละ 1,000 บาท แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน 18,000         18,000

2. พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว แบบตั้งพื้น 6 ตัว ตัวละ 2,750 แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน 16,500         16,500          

3. โทรทัศน LED ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง  (ให 2 เครื่อง) แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน 35,600         35,600          

4. ออสซิลโลสโคป 16 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 320,000        320,000        

5. เครื่องปริ้นเตอร ขนาดกระดาษ A3 1 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท แผนกวิชาชางกอสรางฯ 35,000         35,000          

6. โปรเจคเตอร พรอมจอ 100 นิ้วแบบมอเตอรปรับ 2 เครื่องละๆ 29,500 บาท หมวดสังคมศึกษา 59,000         59,000          

7. เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท หมวดสังคมศึกษา 36,000         36,000          

8. เครื่องตอเชื่อมเสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber Fusion Splicer) 1 เครื่อง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 65,000         65,000          

9. เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพเสนใยแกวนําแสง 1 เครื่อง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 90,000         90,000          

10. เครื่องคอมพิวเตอร iMac 5 เครื่องๆ ละ 45,900 บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 229,500       229,500        

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

12. แคลมปออนมิเตอร 400 AAC Phase Rotation tester 2 เครื่องๆ ละ 6,100 บาท แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 12,200         12,200          

13. คอมพิวเตอร All in one 21 เครื่องๆ ละ 13,500 บาท แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 283,500       283,500        

14. โทรทัศน แอล อี ดี 2 เครื่องๆ ละ 23,200 บาท แผนกวิชาชางโยธา 46,400         46,400          

16. เครื่องเชื่อมทิก อินเวอรเตอร กระแสเชือมแบบ AC/DC 1 เครื่อง แผนกวิชาชางโยธา 14,200         14,200          

17. เครื่องเชื่อมไฟฟา (MMA) อินเวอรเตอร ขนาด 300 A 10 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 53,000         53,000          

18. เครื่องเชื่อมมิก อินเวอรเตอร แบบชุดปอนลวดอยูในตัวเครื่อง ขนาด 250 A 1 เครื่อง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 200,000        200,000        

19. เครื่องตัดเหล็กทออัตโนมัติ 1 เครื่อง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 40,000         40,000          

20. เครื่องตัดแผนเหล็กดวยแกสอัตโนมัติ 1 เครื่อง แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 84,000         84,000          

20. เครื่องตัดแผนเหล็กดวยแกสอัตโนมัติ 2 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 27,500         27,500          

21. คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 1 เครื่อง งานทะเบียน 30,000         30,000          

22. เครื่องสํารองไฟ 1100va/550 Watt 1 เครื่อง งานทะเบียน 5,000           5,000            

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

24. อุปกรณกระจายสัญญาณ 24 ชอง แบบ PoE 1 เครื่อง งานทะเบียน 25,000         25,000          

25. กระเปายา 8 กลองๆ ละ 800 บาท งานสวัสดิการ 6,400           6,400           

26. หมอนึ่งอุปกรณทําแผลฆาเชื้อโรค 1 เครื่อง งานสวัสดิการ 5,000           5,000            

27. เครื่องวัดความดัน 2 เครื่องๆ ละ 1,800 บาท งานสวัสดิการ 3,600           3,600           

28. เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดไขมัน 1 เครื่อง งานสวัสดิการ 1,600           1,600           

29. ที่วัดสวนสูง 1 เครื่อง งานสวัสดิการ 1,300           1,300           

30. ถังตมน้ํารอน 20 ลิตร 1 เครื่อง งานสวัสดิการ 2,700           2,700           
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31. เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท งานอาคารฯ 19,000         19,000          

32. เครื่องชารจแบตเตอรี่ 60V 100A 1 เครื่อง งานอาคารฯ 6,500           6,500           

33. เครื่องตัดพลาสมา Cut-40 1 เครื่อง งานอาคารฯ 18,190         18,190          

34. เครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว 1 เครื่อง งานอาคารฯ 6,500           6,500           

35. เครื่องขัดพื้น 18 นิ้ว 1 เครื่อง งานอาคารฯ 26,500         26,500          

36. พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ งานอาคารฯ 250,000        250,000        

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

38. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 1 เครื่อง งานศูนยขอมูลฯ 50,000         50,000          

39. เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องยนตดีเซล 10 KA 1 เครื่อง งานศูนยขอมูลฯ 300,000        300,000        

40. เครื่องรับโทรทัศน ขนาด 55 นิ้ว พรอมขาตั้งลอลาก 1 ชุด งานสื่อฯ 19,900         19,900          

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

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

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

44.  เครื่องปริ้นเตอร แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก 1 เครื่อง งานการบัญชี 5,300           5,300           

45.  คอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  1 เครื่อง งานบุคลากร 21,000         21,000          

46.  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครื่อง หองโสตฯ 200,000        200,000        

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

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 376,243       376,243

2. โครงการตอเติมหลังคาอาคารเรียนแผนกวิชาชางกอสราง แผนกวิชาชางกอสรางฯ 460,000        460,000

3.  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี แผนกวิชาการบัญชี 134,000       134,000

4. โครงการจัดทําผนังหองเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร 205,000        205,000

5.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน แผนกวิชาชางโยธา 240,000        240,000

6. โครงการปรับปรุงหองเรียน ชั้น 4 อาคาร 4 จํานวน 5 หอง งานอาคารสถานที่ 350,000        350,000

 7. โครงการปรับปรุงหองเรียน อาคาร 3 จํานวน 3 หอง งานอาคารสถานที่ 150,000        150,000

 8. โครงการปรับปรุงบานพักผูอํานวยการ งานอาคารสถานที่ 1,388,177     1,388,177

9.  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรไรสาย งานศูนยขอมูลฯ 500,000        500,000

10. โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคาร 4 งานอาคารสถานที่ 50,000         50,000

11.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคาร 5 งานอาคารสถานที่ 50,000         50,000

12.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา อาคารอํานวยการ งานอาคารสถานที่ 500,000       500,000
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13.  โครงการปรับปรุงหองน้ํา  อาคารโดมนอย งานอาคารสถานที่ 500,000       500,000

14.  โครงการปรับปรุงหองโสต งานอาคารสถานที่ 500,000       500,000

15.  โครงการปรับปรุงแสงสวางรอบสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ 150,000       150,000

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 7,770,681 7,770,681

 - โครงการ

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 8,000           8,000            

1.1  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 10,000         10,000          

1.2  โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันคริสตมาส หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 10,000         10,000          

1.3  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 20,000         20,000          

1.4  โครงการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ English Day Camp หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 30,000         30,000          

1.5  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หมวดสังคมฯ 5,800           5,800           

1.6  โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ ประวัติศาสตร หมวดวิชาภาษาไทย 20,000         20,000          

1.7  โครงการวันสุนทรภู หมวดวิชาภาษาไทย 20,000         20,000          

1.8 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ และ ภูมิปญา รักษภาษาอีสาน หมวดวิชาวิทยาศาสตร 10,000         10,000          

1.9  โครงการสวนพฤกษศาสตรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หมวดวิชาวิทยาศาสตร 50,000         50,000          

1.10  โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช.และปวส. (ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาต)ิ หมวดวิชาวิทยาศาสตร 40,000         40,000          

1.11 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช. และ ปวส. หมวดวิชาวิทยาศาสตร 20,000         20,000          

1.12 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร งานทวิภาคีฯ 100,000        100,000        

1.13 โครงการสมุดบันทึก/สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนักเรียน นักศึกษาฝกงาน งานทวิภาคีฯ 10,000         10,000          

1.14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน งานทวิภาคีฯ 30,000         30,000          

1.16 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 200,000        200,000        

1.17 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาฝกงาน  -  -

1.18 โครงการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา งานประกันคุณภาพฯ 6,500           6,500           

       ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง งานวัดผลฯ 10,000         10,000          

1.19 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) งานวัดผลฯ 110,000        110,000        

1.20 โครงการติวเตอร Pre-V-NET งานวัดผลฯ 10,000         10,000          

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ 5,530           5,530           

1.22 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ -              -               

1.23 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรม งานแนะแนว 4,000           4,000            

       และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 40,000         40,000          
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1.24 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพภายในและนอกสถานศึกษา งานแนะแนว 60,000         60,000          

1.25 โครงการเปดบานสานฝน (Open House) งานแนะแนว 25,000         25,000          

1.26 โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ งานแนะแนว 29,400         29,400          

* 1.27 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 298,764       298,764        

1.28 โครงการทัศนศึกษาดูงานปการศึกษาใหม ระดับ ปวช. และ ปวส. -              -               

1.29 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอ งานแนะแนว 15,000         15,000          

        และการประกอบอาชีพ งานครูที่ปรึกษา 3,000           3,000            

1.30 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) งานครูที่ปรึกษา 20,000         20,000          

1.31 โครงการ"การจัดการขอมูลนักเรียน นักศึกษา(สําหรับครูที่ปรึกษา) -              -               

1.32 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน งานโครงการพิเศษฯ 40,000         40,000          

       ตามแนวพระราชดําริ สมเดฟจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวิจัยฯ 560,000        560,000        

** 1.33 โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ งานแนะแนว 15,000         15,000          

1.34  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว -              -               

1.35 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา งานวิจัยฯ 200,000        200,000        

1.36 โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ งานหลักสูตรฯ 10,000         10,000          

* 1.37 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ งานหลักสูตรฯ 10,000         10,000          

1.38 โครงการ นิเทศการเรียนการสอน งานหลักสูตรฯ 10,000         10,000          

1.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ หมวดวิชาคณิตศาสตร 10,540         10,540          

1.40 โครงการแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร งานสื่อฯ 30,000         30,000          

1.41 โครงการอบรมปฏิบัติการบอรดสมองกลฝงตัว KidBright โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (FabLab) แผนกวิชาการบัญชี 45,000         45,000          

1.42 โครงการจัดหาซอฟตแวรระบบงานการบัญชี -               

* -               

2.  งานพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 60,000         60,000          

* 2.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) งานบุคลากร 400,000        400,000        

* 2.2  โครงการ STEM Education สายสัมพันธ ฉันทพี่นอง ชาวเทคนิคอุบลฯ 91,700         91,700          

* 2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -               

* 2.4 โครงการประชุมปฏิบัติการสรางความรู ความเขาใจ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน แผนกชางไฟฟากําลัง 93,100         93,100          

       การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) งานสื่อฯ 30,000         30,000          

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสรางบทเรียนออนไลน งานสื่อฯ 30,000         30,000          

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทําสื่อการเรียนการสอน -              -               
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2.7 โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา งานวิจัยฯ 190,000        190,000        

     โดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research -  Based - Learning) -              -               

3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน แผนกวิชาชางกลโรงงาน 200,000        200,000        

3.1  โครงการซอมบํารุงเครื่องจักร CNC งานทะเบียน 198,000       198,000        

* 3.2  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ งานทะเบียน 26,500         26,500          

3.3  โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว งานบุคลากร 10,500         10,500          

3.4  โครงการการอนุรักษประเพณีไทย (รดน้ําขอพรผูอาวุโส) งานบุคลากร 80,000         80,000          

3.5  โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ งานบุคลากร 135,000       135,000        

** 3.6  โครงการงานวันครู , กีฬาวันครู งานทะเบียน 411,940       411,940        

3.7  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา งานทะเบียน 294,000       294,000        

3.8  โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา งานแนะแนว  -  -

3.9 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา -              -               

3.10 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอ งานแนะแนว 40,000         40,000          

       และการประกอบอาชีพ งานปกครอง 50,000         50,000          

3.11 โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง งานครูที่ปรึกษา 50,000         50,000          

3.12 โครงการเยี่ยมบาน หอพัก และบานเชาของนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา 50,000         50,000          

3.13 โครงการอบรม "บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา" งานโครงการพิเศษฯ 2,629          2,629           

3.14 โครงการ"รณรงคตอตานเอดสแหงสหประชาชาติ UNAIDS งานโครงการพิเศษฯ 3,500           3,500           

3.15 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล งานโครงการพิเศษฯ 5,000           5,000            

3.16 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก งานโครงการพิเศษฯ 30,000         30,000          

3.17 โครงการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานสวัสดิการ 4,000           4,000            

3.18 โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ปละ 2 ครั้ง งานสวัสดิการ 2,000           2,000            

3.19 โครงการบริจาคโลหิตประจําป ปละ 2 ครั้ง งานสวัสดิการ 20,000         20,000          

3.20 โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ 12,000         12,000          

3.21 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ปละ 2 ครั้ง งานสวัสดิการ 18,500         18,500          

3.22 โครงการจัดทําโตะสแตนเลสจัดเก็บภาชนะที่ใชแลว งานสวัสดิการ 7,328          7,328           
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3.23 โครงการจัดทําปายรณรงคเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงอาหาร งานสวัสดิการ 5,000           5,000            

3.24 โครงการจัดทําปายเผยแพรความรู  เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยตางๆ งานกิจกรรมฯ 240,000        240,000        

3.25 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวช.1) งานกิจกรรมฯ 300,000        300,000        

3.29 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 100,000        100,000        

       มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 งานกิจกรรมฯ 3,000           3,000            

3.30 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 20,000         20,000          

       พระบรมราชชนนีพันปหลวง งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000          

3.31  โครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ 20,000         20,000          

3.32 โครงการฝกอบรมมารยาทการเขาสังคมและตัดเสื้อเบลเชอรคณะกรรมการดําเนินงาน งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000          

       องคการนักวิชาชีพในอานาคตแหงประเทศไทย (อ.ว.ท.) -               

3.33 โครงการเตรียมเอกสารการประเมินองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000          

       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000          

3.34 โครงการแขงขันกีฬาภายใน งานกิจกรรมฯ 200,000        200,000        

3.35 โครงการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพฯ และการประกวดกิจกรรมองคการ ระดับสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000          

3.36 โครงการประชุมทางวิชาการและประกวดกิจกรรมวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด งานกิจกรรมฯ 15,000         15,000          

3.37 โครงการประชุมวิชาการและประกวดกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000          

3.38 โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม งานกิจกรรมฯ 20,000         20,000          

3.39 โครงการ 5 ธันวาคม วันชาติไทย งานกิจกรรมฯ 50,000         50,000          

3.40 โครงการประกวดรองเพลง งานกิจกรรมฯ 4,500           4,500           

3.41 โครงการประกวดโฟลคซอง งานกิจกรรมฯ 100,000        100,000        

3.42 โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานกิจกรรมฯ 400,000        400,000        

3.43 โครงการเขารวมวันวชิราวุธ งานกิจกรรมฯ 200,000        200,000        

3.44 โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี งานกิจกรรมฯ 54,000         54,000          

3.45 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกิจกรรมฯ 100,000        100,000        

3.46 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกิจกรรมฯ 2,500           2,500           

3.47 โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม งานกิจกรรมฯ 8,100           8,100           

3.48 โครงการศูนย NEEC งานกิจกรรมฯ 22,200         22,200          

3.49  โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" งานกิจกรรมฯ 14,610         14,610          

3.50  โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา "วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา" หมวดสังคมศึกษา 20,600         20,600          

3.51  โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  (งบคลินิกคุณธรรม) หมวดสังคมศึกษา 18,600         18,600          
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3.52  โครงการอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก 12 ประการ   (งบคลินิกคุณธรรม) หมวดสังคมศึกษา 6,000           6,000            

3.53 โครงการจัดอบรมและประกวดมารยาทไทย งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000          

3.54  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือ วิสามัญระดับภาค งานกิจกรรมฯ 35,000         35,000          

3.55  โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ 35,000         35,000          

3.56  โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ งานกิจกรรมฯ 30,000         30,000          

3.57  โครงการฝกทบทวนพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ 10,000         10,000          

3.58  โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี งานกิจกรรมฯ 5,000           5,000            

3.59  โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ งานกิจกรรมฯ 7,000           7,000            

3.60  โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) งานกิจกรรมฯ 8,000           8,000            

3.61  โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรมฯ 15,000         15,000          

3.62  โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" งานกิจกรรมฯ 5,000           5,000            

3.63  โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย งานกิจกรรมฯ 30,000         30,000          

3.64  โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 งานวิทยบริการ 100,000        100,000        

3.65  โครงการสัปดาหหองสมุด งานศูนยขอมูลฯ 5,000           5,000            

3.66  โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส (150 เครื่อง) งานวางแผนฯ 12,000         12,000          

3.67  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ฝายบริหาร 15,000         15,000          

3.68  โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ งานปกครอง 25,000         25,000          

3.70  โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาปลอดสารเสพติด 100% งานปกครอง 38,500         38,500          

3.71 โครงการสถานศึกษารวมใจปองกันภัยยาเสพติด หมวดวิทยาศาสตร 54,000         54,000          

3.72 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก งานความรวมมือ 273,340       273,340        

3.73 โครงการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 52,000         52,000          

      "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ตมพระราชปณิธาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว งานกิจกรรมฯ -              -               

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ #REF!

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

นโยบายเรงดวน 3,000,000 3,000,000

นโยบายตามยุทธิศาสตร 1,000,000 1,000,000
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