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สวนท่ี  1 

บทนํา 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและ                     

ไดมาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ 
 

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 
 

เปาหมายบริการ 
 

 ๑)  ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย 

  ๑.๑)  รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส.  

  ๑.๒)  ลดปญหาการออกกลางคัน  โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน/ดูแล 

      รายบุคคลการวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ

      กลุมเปาหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง 

  ๑.๓)  จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความตองการในแตละสาขา  

  ๑.๔)  เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา  

  ๑.๕)  เขาถึงกลุมเปาหมายผูมสีวนสําคัญตอการเลอืกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก นักเรียน และผูปกครอง  

 ๒) ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

  ๒.๑)  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย  

  ๒.๒)  จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร           

       รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แหง จํานวน ๔ แหง  

  ๒.๓)  จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอช้ันหน่ึง 
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  ๒.๔)  สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด

      หลักสูตรอาชีวะทองถ่ิน และสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส 

  ๒.๕)  มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน สาขาที่เปนนโยบาย

      รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจดัอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 

      อาทิ ปโตรเคมี การสรางเกษตรรุนใหม  ครัวไทยสูครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส/รถไฟ

      ความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต  ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

  ๒.๖)  ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะ 

      วัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนยซอมสรางเพื่อ

      ชุมชน เทียบโอนความรูและประสบการณ  เพื่อตอยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills 

      และ Re Skills รวมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา คายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

   ๒.๗)  สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษาซึ่งไดแก สถานประกอบการ  อปท.  

      และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพตางๆ ฯลฯ 

  ๒.๘)  จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร อาชีวะอินเตอร  

      และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ 

  ๒.๙)  เพิ่มชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพื่อการศึกษา 

      และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 ๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

  ๓.๑)  ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนา

      และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

      -  พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

      Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณจากการเรียนในสถานที่จริง/

      สถานการณจริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

      -  พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูและถายทอดประสบการณจากครูรุนพี่สูครู รุนใหม 

      (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

      -  สรางความเขมแข็งการประกนัคุณภาพภายใน สนับสนุนใหทุกวิทยาลัย   ผานการประเมนิ

      คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสากล  

      -  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเปนตามวัตถุประสงคของการจัดต้ัง  ตามความ

      ตองการของพื้นที่ และการใหบริการกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัยสตรี ฯลฯ  

      -  ใช ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพรอมในดาน Hardware สื่อการเรียนการ 

      สอน สงเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน และจัดต้ังวิทยาลัยตนแบบการใช ICT เพื่อการ

      เรียนการสอน 

      -  พัฒนาครู สรางเครือขายครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อ

      พัฒนาคุณภาพ 

      -  จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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  ๓.๒)  ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถ          

      ในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนง

      หนาที่ (Function Competency)  โดยใช V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ  

      การประเมินระดับหองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

      ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสรางทักษะชีวิต ความสามารถ

      ดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน   

      Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy 

      รวมทั้งการแกปญหาดานพฤติกรรมและการใชเวลาใหเกิดประโยชน อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  

      ลูกเสือ กีฬา และการปองกัน/แกไขการทะเลาะวิวาท  

  ๓.๓)  เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา English Program 

      (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ  สนับสนุนการ

      ฝกงานตางประเทศ/บริษัทตางประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  

      สงเสริม  การเรยีนรูภาษาประเทศคูคา จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 

๔) ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ๔.๑)  ดานบริหารทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิารจัดการไดแก Web Portal, 

    E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณเชิงบวก 

 ๔.๒)  ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula Funding 

    โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจาย

    อํานาจจัดซื้อจัดจาง, จัดหางบประมาณคาสาธารณูปโภคและคาจางครูใหเพียงพอ  

 ๔.๓)  ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจาง พนักงานราชการใหเพียงพอ 

    รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 ๔.๔)  ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา การจัดอาชีวศึกษา ดังน้ี  

     -  องคการ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน  กระทรวง

        อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน ฯลฯ 

     -  ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน  

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

     -  ประเทศตางๆในภูมิภาคของโลก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน   

        เดนมารก เยอรมัน ฯลฯ 
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2.  ยุทธศาสตร  มาตรการ  และโครงการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 2.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

 5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

 6.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
 

นโยบาย จุดเนนและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาสรางคน อาชีวะสรางชาติ “เตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21”  

1. เพ่ิมผูเรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

 1.  เปดสาขาใหม/สาขาขาดแคลน 

 2.  เพิ่มหองเรียน (วท./วอศ.) 

 3.  ปรับหลักสูตรใหยืดหยุน ดึงผูเรียนกลับเขาสูระบบ 

 4.  แนะแนวสื่อสารทุกกลุมเปาหมายทุกพื้นที ่

 5.  สรางภาพลักษณ (Re-Branding) 

 6.  จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพกั/รถรบั-สง) 

2. ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

 1.  พัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย + 1  

      โครงสรางพื้นฐานของประเทศ) 

 2.  จัดการศึกษารองรับการพฒันากําลังคนในเขตพฒันาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 

 3.  พัฒนาความรวมมือกบัภาครัฐและเอกชน 

 4.  พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 

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

 1.  ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกําลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ) 

 2.  เตรียมความพรอมกําลงัคนเพือ่รองรบัสงัคมผูสูงอายุ 

 3.  หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 

 4.  หลักสูตรฝกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 

 5.  Startup/Business online 

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 

 1.  ปฏิรูปประสทิธิภาพการบรหิารงาน 

 2.  พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

 3.  แกไขปญหาการบรหิารงานบุคคลทกุมิติ 

 4.  สรางระบบแรงจูงใจ เพิ่มคาตอบแทน และสงเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

 1.  อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 

 2.  บูรณาการการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี ดิจทิัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 

 3.  Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 

 4.  สรางคานิยม “การศึกษาสรางคน อาชีวะสรางชาติ” 
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3. นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

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

เปาหมายรวม 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ประกอบดวย 

 1.  คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ ดีของ

สังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ

ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี

ความเปนไทย 

 2.  ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชน        

ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและ           

เปนธรรม กลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 

 3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกจิปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจทิลั 

มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐาน

รายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสงูข้ึน และมีการลงทุนในการผลติและบริการฐานความรูช้ันสงูใหมๆ  ที่เปนมิตร            กับ

สิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลติและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลือ่มล้าํ            โดย

เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ                

โลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

 4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม           

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา            

ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป 

๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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 5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเช่ือมั่น

ของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง 

ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลงมีความพรอมที่ปกปอง

ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกาํหนดบรรทัดฐานระหวาง

ประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สาํคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 

และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทนุและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

 6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี

สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใช

ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอสิระ

มากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนี

การรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผน

ยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบาย

รัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

 นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรบั

การพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง 

มั่งค่ัง และย่ังยืน ดังน้ัน ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับ

สังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนด

นโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร 

เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช
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ทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทั้งการ

บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ

รวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทํา

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 

เช่ือมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากย่ิงข้ึน 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุง

บริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของ

บุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจดัการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา

เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 

จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

  - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

  - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

  -  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผาน

การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรยีน

และครูใหมากข้ึน 

  -  พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ 

อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ 
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 1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

  -  จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 

  -  สงเสริมการเรยีนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรบั

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนนการมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธสินคา

ออนไลนระดับตําบล 

  -  สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพือ่ทักษะอาชีพและการมงีานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝง

ทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)  

  -  พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล         

เปนข้ันตอน 

  -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 

เพื่อใหมีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของประเทศจัดหลักสูตร         

การพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป  

  -  พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอม

ในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 -  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 

เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 

 -  เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 

 -  สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยาง

หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่

สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 -  ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต            

จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 -  สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต

 -  สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวย

เครื่องมือปฏิบั ติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผู เรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล                 

(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 -  พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

 -  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 -  ระดมสรรพกําลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรยีนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 -  เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม 

 -  สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และสราง

รายได 
 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 -  ปฏิรูปองคการเพื่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานที่มีภารกิจ

ใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 

 -  ปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบที่เปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 -  สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 -  พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)  
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 -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการปฏิรปู

องคการ 

 -  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางอิสระ 

และมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  จัดต้ังหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรยีนใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 

 1.  ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทางมา

ใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานึงถึงมาตรการ 4 ขอ 

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังน้ี (1) งดดูงาน

ตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม

สัมมนาที่มีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความ

ซ้ําซอน 

 2.  ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ

ระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจ        

ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

 3.  กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดําเนินการ

แกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการ

ติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 
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สวนที่  2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธาน ี

 

 ปรัชญา 

  “ความรูดี  ฝมือเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เปนผูนําทางอาชีพ” 

 อัตรลักษ 

  “ทักษะดี มีจิตอาสา” 

 เอกลักษณ 

  “บริการดี มีคุณธรรม นําสูชุมชน” 

 วิสัยทัศน 

  มุงเนนการเปนผูนําในการผลิตชางเทคนิคที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตาม ความตองการ

ของตลาดแรงงาน  มุงสูการผลิตนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคตอไปในอนาคต 

 พันธกิจ 

 1.  จัดการศึกษาและพฒันากําลังคนดานอาชีพใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ

      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 
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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 
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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 
 

กลยุทธท่ี 4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 มาตรการที่ 1 สงเสริมใหจัดกิจกรรมอาชีวศึกษาบริการใหหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพและตอเน่ือง 

 มาตรการที่ 2 สนับสนุนใหการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชนสังคมและ 

   ภาครัฐและเอกชน 
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 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  จัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในใหกับบุคลากร 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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 พ.ศ. 2555 กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหม  ในสวนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   
   สังกัดอยูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  เปลี่ยนเปนสถาบัน 
   การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ครอบคลุม 4 จังหวัด ไดแก  จังหวัด 
   อุบลราชธานี  ยโสธร  ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ  มีสถานศึกษาในสังกัด   
   7 แหง ไดแก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

 พ.ศ. 2556 เปดสอนระดับปริญญาตรี 
 

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 

 

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

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ช้ัน จํานวน      1 หลัง   33  หอง 

 อาคารเก็บอากาศยานพรอมหองปฏิบัติการชางอากาศยาน  จํานวน  1 หลัง 



20 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายมนตรี  สุริยพันตร ี

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา 

นายไวพจน  ศรีธัญ 
ฝายวิชาการ 

นายสุวิชา  ม่ันยืน 

งานบรหิารงานทั่วไป 
นางดาราวรรณ  รอดสิน 

งานบุคลากร 
นายภัทรศักดิ์  ภทัรธรรมพบิูล 

งานการเงิน 
นางมลีทอง  จารุพงษ 

งานพัสด ุ
นายธีรเดช  ทิมา 

งานการบัญชี 
นางทิพากร  แตศิริเวชช 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายรณฤทธ์ิ  อมรสิน 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นายอิทธิพล  สุขเติม 

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ
ประกอบธุรกจิ 

นางสภุาพร  ไชยชนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายฐิติพันธ  พิมพชาย 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ ์

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

นายวสันต  สุดหา 

แผนกวิชา 

งานอาคารสถานที ่
นายสุนันท  อินทรงาม 

งานทะเบียน 
นายสวัสดิ์  ธงไชย 

งานความรวมมือ 
นายกตนนท  นาทัน 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางทพิวรรณ  สายพณิ 

งานปกครอง 
นายปริวัฒน  ยืนยิ่ง 

 
 
 

งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน 

นายณัฐวัฒน  ฤทธิ์มนตรี 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวสุภัดสา  ศิริชนะ 

งานประชาสัมพันธ 
วาที่ ร.ต.อัครวินท  พละศักดิ ์

งานสือ่การเรียนการสอน 
นายชนินทร  พบลาภ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นายคารมณ  แกวกันยา 

งานวิทยบรกิารและหองสมุด 
นายปราโมทย  สายภา 

แผนกวิชาชางยนต   
     นายวันชัย  นิยมวงศ 
แผนกวิชาชางกลโรงงาน  
     นายอนุพันธ  จารุพงศ 
แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ   
     นายวิทยา  กองตระกูลด ี
แผนกวิชาชางไฟฟากาํลงั 
     นายสุนทร  ดอนชัย 
แผนกวิชาอิเล็กฯ   
     นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ 
แผนกวิชาโทรคมฯ   
     นายเผด็จศึก  แสนุวงศ 
แผนกวิชากอสราง   
     นางสาวธิดารัตน  บุญดล 
แผนกวิชาโยธา  
     นายดุลยวัต  รกัษพงศ 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร  
     นายชวินทร  พลหาญ 
แผนกวิชาสารสนเทศ   
     นายเทพลิขิต  ศิริวงศ 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    
     นายสพุัฒน  แนวจําปา 
แผนกวิชาบัญชี   
     นางสาวเบญญาดา  ออนนอม 
แผนกวิชาสามัญฯ   
        

งานวัดผลและประเมินผล 
นางพนิดา  องคสวัสดิ ์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายวิเชียร  กําทอง 
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6.1 อัตรากําลัง ป 2563     ขอมูล ณ วันที่ 30 ตค. 2563

ผูใหขอมูล นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีบุคลากรทั้งสิ้น  308 คน

ก. ขาราชการ 101 คน

1 ผูบริหาร 3 คน

2 ขาราชการครู 96 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 197 คน

1 ทําหนาที่สอน 125 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 70 คน

3 ครูผูทรงคุณคา 2 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 48 คน 0 คน 48 คน

 - ปริญญาเอก 1 คน 0 คน 1 คน

รวม 246 คน รวม 64 คน 311 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 68 คน 194 คน

 - จางดวยเงินอื่น ๆ 0 คน 0 คน 0 คน

รวม 128 คน รวม 70 คน 198 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

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2

แมพิมพโลหะเบื้องตน

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

นายธีระศักดิ์   สัตยธิพันธ

นายพยุงศักดิ์  ทศไกร

ป.ตรี

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2นายประสิทธิ์     พลศรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาชางกลโรงงาน

หน.แผนกวิชาชางยนต

หน.งานโครงการพิเศษฯ

ป.ตรี

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

นายกตนนท  นาทัน

ป.ตรี

หน.งานความรวมมือฯงานสงกําลังรถยนต

นายจตุรงค  ออนสาร

ป.ตรีนายพงศพันธ   ประทุมชาติ

ป.ตรี

นายณรงค   สุรินทร

หน.แผนกวิชาชางอากาศยาน

งานระบบเครื่องยนตควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายเชาวลิต  บุญมา

งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต

ป.ตรี

งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต

นายวันชัย  นิยมวงศ

ป.ตรี

นายอนุพันธ  จารุพงษ

(ป.เอก/โท/ตรี...)

หน.งานอาคารฯ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

ชื่อ - สกุล

นายสุนันท   อินทรงาม

วุฒิการศึกษา

นายมนตรี  สุริยพันตรี

นายสุวิชา  มั่นยืน

ป.โท

ป.โท

ป.โท

นายไวพจน  ศรีธัญ

ป.ตรี

กลศาสตรเครื่องกล

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

งานไฟฟารถยนต

งานบํารุงรักษารถยนต

งานเครื่องยนตแกสโซลีนป.ตรี

นายอินทรายุธ   เชสูงเนิน

นางกัลยณี  บุญสุข ป.ตรี เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

นายชนะ  สุทธิประภา ป.ตรี เขียนแบบเครื่องมือกล 1

นายศักรินทร  ไชยปญา

ป.โท

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายอนุรักษ     กลางแกว ป.โท Electrical Fundamental for Aviation 

ป.โท การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

นายรังสรรค  สะสมผลสวัสดิ์ ป.โท เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

นายอาคม   ปาสีโล ป.โท วิจัยเพื่องานอาชีพ

ลําดับ
ปฏิบัติหนาที่

นายธีรเดช  ทิมา ป.ตรี

หน.แผนกวิชาชางเชื่อม

รองผูอํานวยการ

ป.โท

นายตฤณ   แสนลา ป.ตรี

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ

นายวสันต  สุดหา

นายสุกรี    พรมนิกร

นายวิทยา    กองตระกูลดี ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

นายอภิสิทธิ์  พรมดอน

สอนวิชา

นายสมชาย  แววศรี ป.ตรี งานเครื่องยนตดีเซล

กระบวนการเชื่อม
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

41 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

42 การติดตั้งไฟฟาในอาคาร

43 ดิจิตอลเบื้องตน

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 เขียนแบบเบื้องตน

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

ป.ตรี

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ป.ตรี การสงและจายไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

นายเจริญพร   เจตอธิการ ป.โท การติดตั้งไฟฟา 2

วงจรไฟฟา 1

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนป.ตรีนายสมลักษณ  ศรีพนากุล

การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟาป.ตรี

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

การออกแบบระบบไฟฟา

นายโชคชัย  แสนโท

นายสุวภัทร  อมรคําตัน ป.ตรี

นายสนุทร  ดอนชัย ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ป.ตรี

ป.ตรี

นายวิเชียร  กําทอง

ป.โท งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิทัล

นางจุฬาพรรณ   คณารักษ ป.โท งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

นายพรศักดิ์    บุญพา ป.ตรี การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวย

นายคารมย    แกวกันยา

ป.ตรี

ป.โท

กลศาสตรเบองตน

งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส

นางกนกพร   ไชยวิเศษ ป.โท วัสดุและวิธีการกอสรางงานโครงสราง

การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร

นายทรงศักดิ์    สัตนาโค ป.ตรี

นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ป.โท

นายอดิศักดิ์   เจริญพงษ ป.โท ความแข็งแรงของวัสดุ

นายอุดมศักดิ์   วิริยสิทธาวัฒน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอรนางสาวธิดารัตน  บุญดล

ระบบวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

นายชนินทร   พบลาภ ป.โท การวิเคราะหและออกแบบระบบ

นายทวี  หวยทราย ปทส. พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา

นายเผด็จศึก  แสนุวงศ ป.ตรี วงจรพัลสและดิจิตอล

นางเสารวันดี  ผานเมือง ป.โท คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นายสนอม  ทิพยรัตนสุนทร ป.โท อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

นายสวัสดิ์    ธงไชย ป.โท การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ดิจิตอลเทคนิค

นายเทพลิขิต  ศิริวงศ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ หน.แผนกเทคโนโลยีสานสนเทศ

นายณภัทร  พรกิตติกมล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายอุทัย  พลเขตต ป.โท งานเทคนิคเบื้องตน

หน.แผนกวิชาชางโยธา

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

นายดุลยวัต  รักษพงศ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายปริวัฒน  ยืนยิ่ง ป.ตรี เทคนิคการกอสรางงานโยธา

นายอิทธิพล  สุขเติม ป.ตรี

ป.โท

นายปญจพร  พฤกษชาติ

ป.ตรี

นายชูเกียรติ์   ประมุขกุล ป.โท การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

นายชาญวิทย  กอแกว

หน.งานหลักสูตรฯ

นายยศสรัล  แสงสาย

นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ ป.โท

นายวัชระ     ประคองพันธ

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

วาที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ    ทนงจิตร

วาที่ ร.ต.คมกริช  สายพิณ ป.ตรี

นางสุวรรณา  โกศัลวัฒน เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

นายรณฤทธิ์  อมรสิน

นายเถลิง      บุญเสนา ป.ตรี

หน.แผนกวิชาชางไฟฟา

นายสถิระ    กาญจันดา ป.ตรี

นายอุทัย   ไชยวิเศษ ป.โท กฎหมายและสัญญากอสราง

นายสงบ  ฉงทับ ป.โท

หน.แผนกวิชาชางกอสราง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

หน.งานสื่อฯ

หน.งานทะเบียน

นายชวินทร  พลหาญ ป.โท หน.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

นายนิสิต  ตันติวัฒนไพศาล ป.โท

หน.งานศูนยขอมูลฯ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด

http://curri.utc.ac.th/?ph=cur/teaching.php&mths=444&human_id_right=312#
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

6.3.2. ลูกจางประจํา รวม 2 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

6.3.4. ขาราชการพลเรือน รวม 2 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

2

ป.ตรี

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ป.โท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ป.ตรี

นายละพล         ดําพะธิก ป.ตรี

ป.ตรี

นางพนิดา  องคสวัสดิ์ ป.โท

นางสาวชญานันทน    หอมจิตร ป.ตรี

หน.แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายณราวิตญ  มีดี

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ

ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

ป.โท

ป.ตรี

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแลพ

่

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.เอก

ป.โท

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วาที่ ร.ต.อัครวินท  พละศักดิ์ ป.ตรี

นางดาราวรรณ  รอดสิน

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท

นายณัฐวัฒน  ฤทธิมนตรี ป.ตรี

นางสุภัดสา  ศิริชนะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน.งานบุคลากร

หน.แผนกวิชาสามัญฯ

นางทิพวรรณ   สายพิณ

หน.งานกิจกรรมฯ

ป.โท ภาษาไทยพื้นฐาน

นายฐิติพันธ  พิมพชาย ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

ป.โท งานเทคนิคเบื้องตน

นางขนิษฐา  ดาโรจน ป.ตรี ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

นายสุพัฒน   แนวจําปา

นายเกียรติพล  บุญหลอ ป.ตรี ภาษาไทยพื้นฐาน

นายปราโมทย   สายภา ป.โท แคลคูลัส 1

นางสาวปราณี  ศรีมันตะ

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล ป.โท แคลคูลัส 1

นายอิทธิวัฒน    ไทยแท ป.โท วิทยาศาสตรงานเครื่องกลและการผลิต

นางมนัสนันท  ไทยแท

วิทยาศาสตรงานไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและการ

่

หลักเศรษฐศาสตร

นางมลีทอง  จารุพงษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นางอรทัย  ชาเสน ป.โท

ชีวิตกับสังคมไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นางศิรินณา  ดอนชัย

นางสาวพิมพอธิชา    จันทรสุตะ

ป.โท

ชีวิตกับสังคมไทย

นางเบญญาดา    ออนนอม ป.ตรี การบัญชีเบื้องตน

นางทิพากร  แตศิริเวชช ป.ตรี

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินคา

นางสาวธันยาภักค  ธนชัยผลฐานิส ป.ตรี การบริหารงานคุณภาพในองคการ

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
ชื่อ - สกุล

สอนวิชา(ป.เอก/โท/ตรี...)

นางสุพรรษา  หิมะคุณ

นางสาวพรพิมล  ละเภท

นายบรรเจิด   กัญญาพันธ ม.6

หน.งานสารบรรณ

หัวหนาวัดผลฯ

หน.งานวิทยบริการ

หน.แผนกวิชาบัญชี

หน.หมวดภาษาอังกฤษฯ

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

หน.งานการเงิน

หน.งานสวัสดิการฯ

ธุรการทั่วไป

หน.งานบัญชี

ธุรการทั่วไป

ป.ตรี

หน.งานแนะแนวฯ

ลําดับ
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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 2 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป )

1

3

6.3.5. ลูกจางชั่วคราว รวม 125 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

22

ป.ตรี

นายวีระพล   นันตะเสน

นายเอกชัย  แกวนิมิตดี

ชื่อ - สกุล

นายชเวงศักดิ์  แกวเนตร ป.ตรี งานไฟฟารถยนตเบื้องตน

ป.ตรี

นายพงศกร  ภูมิพันธ

นายณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

นางสาวจิรภา  เลือกนารี ป.ตรี งานวัดละเอียดชางยนต

นายชัยวัฒน  เหลาบุตรสา ป.ตรี

นายอธิวัฒน  สารโพดา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

กลศาสตรวิศวกรรม

นางสรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์

ป.ตรี

นายณัฏฐ  สุวรรณกูฎ ป.ตรี

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

นายถนัดกิจ  ชะนะกุล

ป.ตรี

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

นายเกริกฤทธิ์  สงเสริม ป.ตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

ป.ตรี เครื่องทําความเย็น

มอเตอรไฟฟาและการควบคุม

ป.ตรี

นายธีรศักดิ์  จังภูเขียว ป.ตรี

ป.ตรี

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

นายคุณากร  ผานสําแดง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุม

ปฏิบัติหนาที่

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

นายประสิทธิ์  ทุมนัน

นายกฤตนันท  สันติวงศกร ป.ตรี

นายสุพัฒน  นามเหลา ป.ตรี

 วาที่ ร.ต.สุพจน พันธพิพัฒน

ชื่อ - สกุล
สอนวิชา

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท

งานปรับอากาศรถยนต

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

นายนรา       เดชะคําภู

นายนัฐวัฒน  วงษา ป.ตรี

นายสมบัติ     แนวจําปา ป.ตรี

นายธนพงษ  ศักดิ์เจริญ

ป.ตรี

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

งานสงกําลังรถยนตนายถาวร      สีถาการ

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

นายอนุชิต    มุงคุณการ ป.ตรี กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3

งานยานยนตใชพลังงานทางเลือกป.ตรี

ป.ตรี

งานเขียนแบบชิ้นนสวนเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

ป.ตรี งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต

ป.ตรี นิวแมติกสและไฮดรอลิกส

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ป.ตรี งานเตรียมผิวงาน

นายอิทธิพล  บุดดีคํา

งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนตเบื้องตน

นายพรรณเชษฐ  ทองคําใส ป.ตรี งานเครื่องยนตแกสโซลีน

นายพงษศักดิ์  เนตรสงา

นายจีระวุฒิ    ประกอบดี

นายวีระพงศ  รองทอง

งานเตรียมผิวงาน

ป.ตรี

ป.ตรี

หน.งานที่ปรึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี

ปฏิบัติหนาที่

ลําดับ

ลําดับ

นายประดิษฐ  เทศาราช

นายรัฐฉัตร  จันทป

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน /ธุรการทั่วไป



26

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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นายพิริยะ  ขายกระโทก ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายภัทรพนธ  ไชยคําภาวีราธัช ป.ตรี

นายธีรภัทร  มณีวงษ

ป.ตรี

ป.ตรี

นายนครินทร  นิมิปาล ป.ตรี

นายเจนวิทย  ศรีพิมพ

งานสงถายกําลังนายชินวัตร  ทิวาพัฒน ป.ตรี

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

นายปญจพล  ทัดเทียม ป.ตรี งานเตรียมผิวงาน

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

วาที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร  สถิตรัชตสถาพร ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นางสาวบุญจิราธร  สมสุพรรณ ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายปฏิพาน  เสระทอง ป.ตรี

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม ป.ตรี

งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลเบื้องตน

นางสาวไพลิน  แนวจําปา ป.ตรี

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายอรุณพงษ  คําศรี ป.ตรี งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ป.ตรี

นายโสภิณัฐ     แสดงจิตร

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายธราดล  สุโยธา ป.ตรี

งานเครื่องมือกลเบื้องตนนายปพนธนรัฐ  รฐามัลลาธัชนิธิ

นายเศรษฐราวุฒิ  กิติราช ป.ตรี การประมาณการติดตั้งไฟฟา

นางสาวพัชรา   สุภาวงษ ป.ตรี งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

ป.ตรี

นายธเนศ  ปองคํากวย ป.ตรี เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

ป.ตรี ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

นางสาวสาวิตรี  คําศิริ ป.ตรี การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

นายพงษธนวุฒิ  ใจกลา ป.ตรี เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

นายฐาปกรณ  กองษร ป.ตรี การติดตั้งไฟฟาในและนอกอาคาร

นายพีรวัฒน  สายภา ป.ตรี การประมาณการติดตั้งไฟฟา

นายณัฐพล  สุนทร ป.ตรี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุม

นางสาวบุศราภรณ  ศรีมูลเขียว ป.ตรี วงจรไฟฟากระแสตรง

นายชัยชนะ  จารุกรสกุล ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นายธีรวัฒน  ศิลาวรรณ ป.ตรี เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม

นางสาวภัสธิดา  สรอยสนธิ์ ป.ตรี เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

นายสามารถ    เวชอุดม ป.ตรี เครื่องรับวิทยุ

นายอนุสรณ  จารุกมูล ป.ตรี เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

นายสุกาย  เกื้อทาน ป.ตรี คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส

นายประเสริฐ  ไกรษี ป.ตรี เครื่องเสียง

นายอดิศักดิ์  แหวนวงษ ป.ตรี วงจรไฟฟากระแสตรง

นายสุรชาติ  วิชาชัย ป.ตรี วงจรดิจิทัล

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ป.ตรี วงจรพัลสและสวิตชิง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ป.ตรี งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

ป.ตรี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายพงศพิรัฐ  ตันติเศรษฐ

ป.ตรี

นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ

นายวิสันต  ขาววงศ

นายวีระชัย  คํามา ป.ตรี งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

นางสาวปราณี  กอเมืองนอย

นายโชคชัย  สายสะอาด ป.ตรี งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

วาที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นางสาวสิริลักษณ รักสกุล

ป.ตรี

นายศตวรรษ  วารินทร ป.ตรี

เครื่องมือวัดไฟฟา
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ป.ตรี การอานแบบ

นายธนิต  ปองคํากวย ป.ตรี การวิเคราะหวงจรไฟฟา

ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายสุรพงษ  สามแกว ป.ตรี งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

นางสาวเสาวภา   ยุติ ป.โท พื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอร

ป.ตรี งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

นางสาวคุณากร ปนปรีชา ป.ตรี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

นายอิทธิพล  นราชัย ป.ตรี งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

นายพิทักษ   ธิบูรณบุญ ป.ตรี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นายภัทรพงศ  สารักษ ป.ตรี วงจรไฟฟาและการวัด

นายศุภพงศ  บุญประสม ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร

นายเจษฏาภรณ  สุทธิกุล ป.ตรี

ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นายปรัชญานันท  ญาณเพิ่ม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นางสาวพรรัตน  เรืองเสรี ป.ตรี 
การออกแบบสถาปตยกรรม 1

นายกรกฏ  บุญศิริโชควัฒนา ป.ตรี

นายธนกฤต    สมคะเนย ป.โท การระดับเบื้องตน

นางสาวภัทรวริน  บุญทา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นายกิติศักดิ์   แนวบุตร ป.โท การประมาณราคางานโยธา

นายพีระพงศ  สายสีนวล

นายภาสกร  จวนสาง ป.ตรี กฏหมายกอสราง

ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

นางสาววิรัลรัตน  ปางชาติ

นายวศวิชิต  จันทรเกษ

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย ป.โท การเขียนแบบโยธาเบื้องตน

นายภาสกร   วงศจันทร ป.ตรี การระดับเบื้องตน

นางสาวปรีดาพร  วงษา ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

วาที่ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ ป.ตรี การเขียนแบบโยธาเบื้องตน

นายศิริทรัพย  สุราทิพย ป.ตรี งานไม

นายธนวัฒน  ปลั่งกลาง ป.ตรี คณิตศาสตรชางโยธา

นายสมปอง  เพิ่มพูล ป.ตรี เขียนแบบเทคนิค

นายกายสิทธิ์  นามลาด ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

นายเดชพล  ยศพันธ ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

นายธนาคาร  กอมมณี ป.ตรี วัสดุงานชางอุตสาหกรรม

นายพงษธวัช  พวงศรี ป.ตรี วัสดุงานชางอุตสาหกรรม

นางกัลยกร  อมรคําตัน ป.ตรี กฎหมายธุรกิจ

นางสาวจุไรรัตน  อักโข

นางสาวณภัสนันท  กําลังหาญ ป.ตรี การบริหารงานคุณภาพในองคการ

ป.ตรี การบริหารงานคุณภาพในองคการ

ระบบบัญชี

นางสาวนุชจานี  กลาลอด ป.ตรี ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

นางสาวสุภาวรรณ    อุนชื่น ป.ตรี

นายกร  วนะรมย ป.ตรี

พื้นฐานการจัดการฐานขอมูลป.ตรี

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร

นายปญญวัฒน  สุภาคาร ป.ตรี พื้นฐานการจัดการฐานขอมูล

นางสาวเอมอร  สิมาทอง

นางสาวรัชฏาเนตร  สุรําไพ ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นางสาวภัทราภรณ  เผือกนอก ป.ตรี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วาที่ ร.ต.วิทยา  เจริญทัศน

นายธนวัฒน  พรอมสุข ป.ตรี

ระบบเสียงและระบบภาพ

นายชนาธิป   ชุนรัมย ป.ตรี เครื่องมือวัดโทรคมนาคม

นายสุภภณ  สวาสดิพันธ
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113
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124 ภาษาไทยพื้นฐาน

125

6.3.5. ลูกจางชั่วคราว รวม 70 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

22

23

24

25

26

นางสาวสกลสุภา    สุนทร

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

พนักงานทําความสะอาด

นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานบริหารงานทั่วไป

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

งานบริหารงานทั่วไป

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาด

สนับสนุน /ธุรการทั่วไป

นักการภารโรง

พนักงานทําความสะอาด

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

พนักงานขับรถ

งานบุคลากร

นางสาวรุงอรุณ  ไตรวงษ ป.ตรี คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ

นายธานินทร  สันตะวงษ ป.ตรี วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิค

นางสาวสายใจ  สงาจิต ป.ตรี วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

นางสาวไพจิตร  โสภายิ่ง ป.ตรี ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

นางสาวดวงกมล   สุริยงค ป.ตรี

นางสาวปาริฉัตร  หารคําอุย ป.ตรี

ชีวิตกับสังคมไทย

นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ

ป.ตรี

นายสัญชัย   สุขเกษม ป.ตรี ทักษะการดํารงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

นางสาวศิริภรณ  สิงหคง ป.ตรี

ป.ตรี

นางสาวนฤมล  ดวงชาทม

ป.ตรี ชีวิตกับสังคมไทย

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

นางสาวกฤติกา  แตงโสภา ป.ตรี

นายสุดใจ  พรมดงมัน

ศาสตรพระราชา

ป.ตรี หนาที่พลเมืองและศีลธรรม

นายอนันต   ละบาป

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

นางสาวเสาวรส  แซแดง

สอนวิชา

นายชูศักดิ์  อูปแกว

นางสาวชนิศากาญจน  ธรรมวัติ

นายปรีชา  ศรีสมุทร ป.4

ป.6

นายวิมล   แวนแควน ม.6

ม.6

นายสุนทร   นามวงศ ม.3

นายคาวิน    นนทการ ป.6

นายอุทร   นะที ป.6

นางวิภา   จันทะวารีย ป.4

นางสาวกัญหา  เจริญนิตย ป.4

นายสมคิด  แผนทอง ป.6

นางหนูจร   แวนแควน ม.3

นางสาวเมตตา  กาญจนลักษณ ป.7

นางอรทัย   บุญยะราช

นางรําไพ    แวนแควน ป.6

นางอุลัยวรรณ  บุญสมยา ม.6

ม.6

นางอมรา  ศรีเมือง ม.3

นางสาวรัตนา   ครั้งพิบูลย

นางสาวหนูนิตย  โมลาศรี

นางธัญชนก ชาติสงา

ปวส.

ม.3

ปวส.

นางจันจิรา  ดาผา

นางสริณญา    โคตรรสําราญ ปวส.

นางปยะนุช  สองแสง

นักการภารโรงม.6

ปวส.

ป.ตรี

ป.6

นายสุรพงศ  กันตะบุตร

นางสาวสุทธีรา  มีชีย

ลําดับ ชื่อ - สกุล
ปฏิบัติหนาที่

พนักงานขับรถ

นายนวมินทร  ลาภสาร พนักงานขับรถ

ปวส.

(ป.เอก/โท/ตรี...)
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ปวส.

นายบัญชา  หาแกว

ป.ตรี

นางสาวเยาวเรศ  ทรายแดง

นางสาวพิชญธิดา  รบกลา

นางสาวแสงพล   ชลกาญจน

ป.ตรี

นางสาวรุงทิพย  สมสุวรรณ

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ศูนยกําลังคน NEEC

ปวส.

งานหองสมุด

นางสาวเยี่ยมจิตต  สายงาม

งานทวิภาคี

งานประชาสัมพันธ

ป.ตรี

นางสาวปริม  อุปถัมภ ปวส. งาน อศจ.

นางสาวจิรนันท  พันธโชติ

นางจินตนา  ไฉยากุล

นายอาทิตย  จินดาศรี

งานวัดผลฯนางจันทรเพ็ญ    จําปาออน ป.ตรี

นายศุภชัย  ทองสกุล ป.ตรี งานสื่อการเรียนการสอน

งานหองสมุด

นางสาวปวีณา   ยินดีงาม ป.ตรี

งานแนะแนวฯ

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวประภาเพ็ญ  ดิศแพทย ป.ตรี

งานหองสมุด

งานวัดผลฯ

นางสาวจีรนันท    เบาเงิน

งานสวัสดิการฯ

นางฉวีวรรณ      สาริบุตร งานวิชาการ

 นางปนิตา   โพธิ์ทอง ป.ตรี งานแนะแนวฯ

นางสาววราวรณ  มูลมิน ปวส.

นายประชาธิป    สําเภา ปวส. งานกิจกรรม

นางสาวธนพร  บรรลือหาญ งานปกครองป.ตรี

นางสาววรินทรภรณ   สวาทชาติ ป.ตรี งานครูที่ปรึกษา

งานแนะแนวฯ

งานพัสดุ

 งานวิจัยฯ

งานความรวมมือ

นางสาวสมัยพร   กําลังงาม

งานกิจกรรมนางสุกัญญา   มุสิกฤกษ ป.ตรี

ปวส.

งานพัสดุ

งานวางแผนฯ

งานการบัญชี

งานศูนยขอมูลฯ

งานประกันคุณภาพ

งานทะเบียน

งานพัสดุ

งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ

งานทะเบียน

งานการบัญชี

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานการเงิน

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวศิรินทรา  หนองกก ปวส. งานการคาฯ

ปวส.

นางสาวสมฤทัย  เจริญเชาว ปวส.

นางชรินทรรัตน    กุลสิริธนาชล

นางสาวสุนันทนา  ปดทอง ปวส.

นางสาวกรวรรณ  สอนตะคุ ปวส.

นางสาวพิมพชนก  สารวัน

ปวส.

งานการเงิน

นางสาวพิชชาพร  ปอมไชยา ปวส. งานพัสดุ

นางวิมลพันธ  พรอมสุข ปวส.

นางนภา   เสมอภาค

 นางยุภาพร ดวงแกว ป.ตรี

นางสาวนัตญา  ฤทธิศักดิ์ ปวส.

นางสาวเบญจวรรณ  พันธจําปา ปวส.

นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพรัตน

ป.ตรี

นางสาอภิกษณาน พรมกลัดพะเนาว ป.ตรี

นางนฤมล          จินะปญญา ปวส.

นางสาวสุวรีย     โสวะภาสน ปวส.

นายพันพิภพ  จันทิมาต ปวส.

นายพงษศักดิ์   พรอมสุข ปวส.

ปวส.

นางสาวเจนจิรา  สบายใจ

ปวส.

ป.ตรี งานหองสมุด

นางสาวชมพูนุท  วงศเพ็ญ ปวส. งานประชาสัมพันธ

งานทวิภาคี

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

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชางยนต

   สาขางานยานยนต 266         250         182         698 698

 - สาขาวิชาชางกลโรงงาน

   สาขางานเครื่องมือกล 138         131         110         379 379

 - สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

   สาขางานผลิตภัณฑ 5            20           25           50 50

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

   สาขางานไฟฟากําลัง 221         152         152         525 525

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   สาขางานอิเล็กทรอนิกส 45           52           59           156 156

 - สาขาวิชาชางโทรคมนาคม

   สาขางานโทรคมนาคม  - 14           9            23 23

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร

   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 101         67           52           220 220

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2563  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 1/2563  (ปปจจุบัน)

5,132

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



31

Jin

 - สาขาวิชาชางกอสราง

   สาขางานกอสราง 24           35           34           93 93

 - สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม 23 11 27 61 61

 - สาขาวิชาชางโยธา

   สาขางานโยธา 89 56 50 195 195

 - สาขาวิชาเครื่อกล

   สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคยานยนต   (ม.6) 213         158         371 371

   สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาค)ี 120         112         232 232

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   สาขางานเครื่องมือกล (สายตรง)

   สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) 189         162         351 351

   สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาค)ี 75           65           140 140

   สาขางานแมพิมพโลหะ

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)

   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6) 15           33           48 48

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

   สาขางานไฟฟากําลัง (สายตรง)

   สาขางานไฟฟากําลัง (ม.6) 203         193         396 396

   สาขางานไฟฟากําลัง (ทวิภาค)ี 84           85           169 169

   สาขางานติดตั้งไฟฟา (สายตรง) -          -          

   สาขางานติดตั้งไฟฟา (ม.6) -          -          

   สาขางานเมคคาทรอนิกส (สายตรง) -          -          
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 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (สายตรง)

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ม.6) 46           41           87 87

   สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาค)ี 20           42           15 15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (สายตรง)

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ม.6) 12           11           23 23

   สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ (ทวิภาค)ี 15           15 15

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

   สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร  (ทว)ิ 17           17 17

   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 26

 - สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

   สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม (ม.6) 13 15 28 28

 - สาขาวิชาโยธา

   สาขางานโยธา  (สายตรง)

   สาขางานโยธา  (ม.6) 100 84 184 184

   สาขางานโยธา  (ทวิภาค)ี 29 51 80 80

 -สาขาวิชาชางอากาศยาน 

 - สาขางานชางอากาศยาน (ม.6) 31 30 61 61
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- สาขางานเทคโนโลยียานยนต   

   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 33 10 43 43

- สาขางานเทคโนโลยีไฟฟา

   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 13 7 20 20

- สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 9 9 9

2. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 13 25 25

   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี 94 108 202 202

 - 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 60 60 3,112

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

   สาขางานกอสราง 80           80 80

ปการศึกษา 2564  (ปตอไป) 

ภาคเรียนที่ 1/2564  (ปตอไป)

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

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
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 - 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)
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 - 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

   สาขางานโยธา  (ทวิภาค)ี 80 80 80

. ชางอากาศยาน 

 - สาขาชางอากาศยาน (ม.6) 32 32 32
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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

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 20 20 20

 -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 เงินรายได รายจายอื่น งบดําเนินงาน

      (475)      

 เรียนฟรี 15 ป

การจัดการศึกษา

ตั้งแตปฐมวัยฯ 

(จัดการเรียนการ

สอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวม

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

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

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

คาตอบแทนพนักงานราชการ  -                   1,982,040   1,982,040      -               1,982,040      

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

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

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

คาลูกจางชั่วคราวธุรการ -              2672600 2,679,340         2,679,340      2,679,340      

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

คาลูกจางชั่วคราวนักการภารโรง แมบาน พนักงานขับรถ -              1002233 995,130           995,130         995,130        

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

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

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

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

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

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

 - คาสูบสิ่งปฏิกูล  -                 -                 

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

 - คาซอมรถยนตราชการ 422,193.00        422,193        -                 422,193          

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

 - วัสดุหนังสือ  วารสานและตํารา 31,495.00          31,495          -                 31,495            

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

 -                   -              -                  -                 -                 

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

 - วัสดุสํานักงาน 518,017.00      102,106.00        620,123        55,675         55,675            675,798          

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 219,900.00        219,900        -                 219,900          

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

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ .ศ. 2563)

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

โครงการ

 รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต
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โครงการ

 

ผลผลิต

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 118,392.73    1,628,360.06    -               -          -          1,746,753      5,458,355       -          -                -            -               -                 5,458,355      7,205,108      

 - คาโทรศัพท -                20,092.37         20,092.37        20,092.37        

 - คาอินเตอรเน็ต 392,496.34       392,496.34      392,496.34      

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

 - คาน้ําประปาคางจาย 1 เดือน 67,533.53         67,533.53        67,533.53       

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

 - คาไฟฟาคางจาย 3 เดือน 1,844,048.03     1,844,048.03    1,844,048.03    

 - คาไปรษณีย 55,678.00         55,678.00        55,678.00       

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

   สิ่งกอสราง -               -              

อาคารเก็บอากาศยานพรอมหองปฏิบัติการ 28,600,000       28,600,000     -               28,600,000    

อาคารโรงฝก 4 ชั้น 35,780,000       35,780,000    -               35,780,000    

   ครุภัณฑ  (ครุภัณฑที่คาดวาจะไดรับจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2563) -              -               -              

ชุดฝกโครงสรางอากาศยานสมัยใหม 4,675,000         4,675,000       -               4,675,000      

-               -              

ปรับปรุง -               -              

-               -              

งบลงทุน เงินรายได -              -               -              

ครุภัณฑ -              6,393,053         6,393,053      6,393,053      

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

-              -               -              

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

คาหนังสือเรียน -              5,761,703.90    5,761,703.90  5,761,703.90  

คาอุปกรณการเรียน -              1,135,510.00    1,135,510.00  1,135,510.00  

คาเครื่องแบบนักเรียน -              2,158,200.00     2,158,200.00   2,158,200.00  

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) -              498,355.60 -                 498,355.60     498,355.60    

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (ศูนยถาวร) ###### 200,000.00     200,000.00    

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

โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 236,000    58,742           58,742          58,742          

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 117,500 117,500         117,500        

โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 26,000 26,000          26,000          

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)  โครงการชางพันธ R 45,000      45,000          45,000          

โครงการคลินิกคุณธรรม 35,000           35,000          35,000          

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 179,891.00 179,891         179,891        

โครงการ "ตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง" ชวงเทศกาลปใหม 45,500           45,500          45,500          

โครงการ "ตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง" ชวงเทศกาลสงกรานต -               -              

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 35,500      35,500          35,500          
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โครงการ

 

ผลผลิต

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 35,500      35,500          35,500          

โครงการตรวจเขมรถโดยสาร 14,340           14,340          14,340          

คชจ.โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 40,000      40,000          40,000          

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

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

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200    235,200         235,200        

คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000    300,000         300,000        

เงินอุดหนุนองคการวิชาชีพฯ 2,299,929.50 2,299,929.50  2,299,929.50  

เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 693,600 693,600         693,600        

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

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

โครงการอบรมการจัดทําขอรับการประเมินเพื่อเปนสถานศึกษา AMTO 500,000    500,000         500,000        

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

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน 110,400    110,400         110,400        

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน 59,752      59,752          59,752          

โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 1,099,357.52    1,099,357.52  1,099,357.52  

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนระบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสระดับกลาง 400,000    400,000         400,000        

โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพกําลังคนใหตอบโจทยอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศฯ 1,000,000       1,000,000      1,000,000      

-               -              

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

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

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

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

4.  สํารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ . 2,844,183.65    2,844,184       2,844,184      
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1. ประมาณการรายรับ 140,844,900 บาท 0

 ก. เงินรายได (บกศ.) 59,800,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 26,000,000   บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 27,000,000   บาท

- รายรับอื่น ๆ 6,800,000     บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2564 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 81,044,900 บาท

1 งบบุคลากร 1,782,800 บาท

2 งบดําเนินงาน 12,933,000 บาท

3 งบลงทุน 32,977,900   บาท

4 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,380,000 บาท

5 คาหนังสือเรียน 4,800,000 บาท

6 คาอุปกรณการเรียน 1,104,000 บาท

7 คาเครื่องแบบนักเรียน 2,160,000 บาท

8 เงินสมทบประกันสังคม 77,714 บาท

9 สาธารณูปโภค 1,600,000 บาท

10 เงินอุดหนุน  (475) 2,280,000 บาท

11 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

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

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

14 โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 150,000 บาท

15 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

16 โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 25,000 บาท

17 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 46,800 บาท

18 โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

19 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

20 โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลปใหม 10,000        บาท

21 โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต 10,000        บาท

22 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 63,840        บาท

23 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 74,280        บาท

24 โครงการตรวจเขมรถโดยสาร 28,860        บาท

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

26 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปใหม 28,860         บาท

27 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต 29,080         บาท

28 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 112,000       บาท

29 โครงการ DLTV R Servive 6,800          บาท

30 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

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

32 คชจ.โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

33 คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200 บาท

34 คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000 บาท

35 เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน 10,000 บาท

36 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล 10,000 บาท

37 โครงการตรวจซอมจักรยานในกิจกรรม Bike อุนไอรัก คลายความหนาว 20,000 บาท

สวนที่ 3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
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2. ประมาณการรายจาย 140,844,900 บาท

งบบุคลากร 29,786,734  บาท

 -  คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,782,800    บาท

 - เงินสมทบประกันสังคม 1,547,700    บาท

 -  คาจางคร,ู คาครองชีพ 16,505,400   บาท

 -  คาจางเจาหนาที,่ คาครองชีพ 6,495,734    บาท

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

 '- คาจางครูชาวตางชาติ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 1,200,000     บาท

งบดําเนินงาน 49,237,601  บาท

 -  คาสอน 28,200,000   บาท

 -  คาธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา) 700,000       บาท

 -  คาเชาบาน -             บาท

 -  คาใชจายเดินทางไปราชการ 3,490,000     บาท

 -  คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 1,140,000     บาท

 -  คาซอมรถยนตราชการ 200,000       บาท

 -  คาสูบสิ่งปฏิกูล 40,000         บาท

 -  สาธารณูปโภค 7,200,000     บาท

 -  คาเชาคูสายอินเทอรเน็ต 200,000       บาท

 -  คาตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ. เต็มขั้น -             บาท

 - ซอมครุภัณฑ 200,000       บาท

 - ซอมสิ่งปลูกสราง 30,000         บาท

 - จางเหมาบริการ 40,000         บาท

 -  วัสดุสํานักงาน 2,810,000     บาท

 -  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000       บาท

 -  คาวัสดุการศึกษา 4,587,601    บาท

 - วัสดุหนังสือ  วารสานและตํารา 100,000       บาท

งบลงทุน 32,977,900  บาท

  สิ่งปลูกสราง 22,377,900  บาท

อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น 22,377,900   บาท

บาท

  ครุภัณฑ 10,600,000  บาท

1.  ชุดฝกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิง 1,800,000     บาท

2.  ชุดฝก Avionicstrainer 3,300,000     บาท

3.  ชุดฝกวัสดุชางอากาศยาน 5,500,000     บาท

บาท

บาท

  ปรับปรุง

งบลงทุน เงินรายได 6,545,000   

  สิ่งปลูกสราง -            บาท

บาท

  ครุภัณฑ (สถานศึกษา) 6,545,000   บาท

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  20 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 440,000       บาท แผนกวิชาชางโยธา

2 โตะคอมพิวเตอร 20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท 53,800         บาท แผนกวิชาชางโยธา

3 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู 6 เครื่อง เครื่องละ 40,200 บาท 241,200       บาท แผนกวิชาชางโยธา

4 คอมพิวเตอร All In One จํานวน 26 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 520,000       บาท แผนกวิชาชางยนต

5 โทรทัศน LED ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 80,000         บาท แผนกวิชาชางยนต

6 คอมพิวเตอรประมวลผลแบบ 2 จํานวน  20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 500,000       บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

7 คอมพิวเตอร 16 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท 288,000       บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000       บาท แผนกวิชาชางกลโรงงาน

9 โทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 20,000 บาท 100,000       บาท แผนกวิชาชางไฟฟาฯ

10 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000       บาท แผนกวิชาชางกอสรางฯ
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11 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000         บาท แผนกวิชาชางกอสรางฯ

12 เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 3 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท 105,000       บาท หมวดภาษาตางประเทศ

13 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท 70,000         บาท หมวดคณิตศาตร

14 เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท 70,000         บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

15 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000         บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

16 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท 30,000         บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร

17 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000         บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร

18 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000         บาท แผนกวิชาการบัญชี

19 เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 100,000       บาท แผนกวิชาชางเชื่อมฯ

20 ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 5 หลัง 32,250         บาท งานพัสดุ

21 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000         บาท งานบัญชี

22 กระเปายา จํานวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท 3,200          บาท งานสวัสดิการ

23 เตียงผูปวย ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 เตียง เตียงละ 10,000 บาท 20,000         บาท งานสวัสดิการ

24 หมอนึ่งอุปกรณทําแผลฆาเชื้อโรค จํานวน 1 เครื่อง 6,000          บาท งานสวัสดิการ

25 เครื่องวัดความดัน จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท 4,000          บาท งานสวัสดิการ

26 ถังตมน้ํารอน 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท 6,000          บาท งานสวัสดิการ

27 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000         บาท งานการเงิน

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

29 เครื่องพิมพเลเซอร All In One จํานวน 1 เครื่อง 5,850          บาท งานวิทยบริการฯ

30 เครื่องเดสกท็อปพีซีสําหรับงานตัดตอวิดีโอ 1 ชุด 37,800         บาท งานสื่อฯ

31 โทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 20,000 บาท 20,000         บาท งานสื่อฯ

32 กลองดิจิตอล  1 ตัว 35,900         บาท งานประชาสัมพันธ

33 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งหรือแขวน 13000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บ. 46,000         บาท งานประชาสัมพันธ

34 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ขนิด Netbook สําหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง 54,000         บาท งานประชาสัมพันธ

35 โทรโขง 5 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท 10,000         บาท ลูกเสือ

36 ลําโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท 15,000         บาท ลูกเสือ

37 อุปกรณกระจายสัญญาณไฟเบอรออฟติก 40 Gbps จํานวน 1 ตัว 450,000      บาท งานศูนยขอมูลฯ

38 จัดหาโปรเจ็คเตอรความเขมแสงสูง (หองโสตอาคาร 2) 65,000         บาท งานสื่อ

39 จัดหาระบบเสียงประจําหองโสตอาคาร 2 150,000       บาท งานสื่อ

40 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมแทงค     1 เครื่อง 6,000          บาท อวท

41 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000         บาท อวท

42 โตะคอมพรอมเกาอี้  1 ชุด 6,000          บาท อวท

43 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครื่อง ( หองโสตฯ ) 200,000       บาท งานสื่อ

44 ชุดเชื่อมแก็ส  จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 60,000        บาท ชางเชื่อม

45 ครุภัณฑชางกล 2,000,000    บาท ชางกลโรงงาน

งบรายจายอื่น  (งบปรับปรุง ) 2,373,673   

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเครื่องกล 632,156      บาท แผนกวิชาชางยนต

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

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ) 321,299      บาท แผนกวิชาชางไฟฟาฯ

4 ปรับปรุงตอเติมหองเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 300,000      บาท แผนกวิชาชางกอสรางฯ

5 จัดทําหองสตูดิโอเพื่อพัฒนาชุดการเรียนออนไลน (Vec Online Course) 400,000      บาท งานสื่อฯ

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 100,000      บาท งานประชัมพันธ

7 ปรับปรุงหองน้ํา อาคาร 2 250,000       บาท งานอาคาร

8 ปรับปรุงระบบไฟฟาหองโสต อาคาร 2 250,000       บาท งานอาคาร

9 ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง แผนกเทคนิคพื้นฐาน 90,218        บาท แผนกเทคนิคพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน 13,013,542  บาท

1 คาหนังสือเรียน 4,800,000 บาท

2 คาอุปกรณการเรียน 1,104,000 บาท

3 คาเครื่องแบบนักเรียน 2,160,000 บาท

4 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 500,000 บาท

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

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

7 โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 150,000 บาท
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8 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท

9 โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน 25,000 บาท

10 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 46,800 บาท

11 โครงการคลินิกคุณธรรม 30,000 บาท

12 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 40,000 บาท

13 โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลปใหม 10,000        บาท

14 โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต 10,000        บาท

15 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 63,840        บาท

16 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 74,280        บาท

17 โครงการตรวจเขมรถโดยสาร 28,860        บาท

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

19 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปใหม 28,860        บาท

20 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต 29,080         บาท

21 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 112,000       บาท

22 โครงการ DLTV R Servive 6,800          บาท

23 คชจ.โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสูศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน 784,000 บาท

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

25 คชจ.โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 บาท

26 คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200 บาท

27 คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000 บาท

28 เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน 10,000 บาท

29 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล 10,000 บาท

30 โครงการตรวจซอมจักรยานในกิจกรรม Bike อุนไอรัก คลายความหนาว 20,000 บาท

งบโครงการ 5,410,450   บาท

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินการบัญชี และพัสดุ 30,000         บาท งานพัสดุ

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพและการประกอบอาชีพ 40,000         บาท งานแนะแนว

1.3 โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ  (ปจฉิมนิเทศนักศึกษา) 27,000         บาท งานแนะแนว

1.4 โครงการเปดบานสานฝน (Open House) 67,000         บาท งานแนะแนว

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม 34,600         บาท งานแนะแนว

1.6 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา  - บาท งานแนะแนว

1.7 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

 (ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา) 15,000         บาท งานแนะแนว

1.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของผูสําเร็จการศึกษา 4,000          บาท งานแนะแนว

1.9 โครงการประกันอุบัติเหตุ 3,200          บาท งานสวัสดิการ

1.10 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด 3,200          บาท งานสวัสดิการ

1.11 โครงการบริจาคโลหิต 1,260          บาท งานสวัสดิการ

1.12 โครงการพัฒนาบุคลากรในดานการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผูจําหนายอาหาร 5,260          บาท งานสวัสดิการ

1.13 โครงการสรางเครือขายหอพัก เพื่อแกปญหานักเรียน นักศึกษา 11,260        บาท งานสวัสดิการ

1.14 โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา 15,000         บาท งานสวัสดิการ

1.15 จัดทําปายรณรงค เกี่ยวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร 19,800        บาท งานสวัสดิการ

1.16 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง 12,000         บาท งานสวัสดิการ

1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ 10,000         บาท งานหลักสูตรฯ

1.18 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 10,000         บาท งานหลักสูตรฯ

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

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

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 60,000         บาท งานวัดผล

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

1.23 โครงการพัฒนาครูโดยใชโปรแกรมประยุกต Google Application for Education (GAFE) 13,000         บาท หมวดภาษาตางประเทศ

1.24 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย 8,000          บาท หมวดภาษาตางประเทศ

1.25 โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันคริสตมาส 10,000         บาท หมวดภาษาตางประเทศ
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1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา 10,000         บาท หมวดภาษาตางประเทศ

1.27 โครงการ English Day Camp 20,000         บาท หมวดภาษาตางประเทศ

1.28 โครงการ English a Word a Day  - บาท หมวดภาษาตางประเทศ

1.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนนําคุณธรรม จริยธรรม 40,000         บาท หมวดสังคมศึกษา

1.30 โครงการจัดทําโครงการงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. และ ปวส. 40,000         บาท หมวดวิทยาศาสตร

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

1.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อการเรียนรูการสอนออนไลน 30,000         บาท งานสื่อฯ

1.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อวีดีทัศนออนไลน 30,000         บาท งานสื่อฯ

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทึกและตัดตอวีดีทัศน (ลิขสิทธิ)์ 60,000         บาท งานสื่อฯ

1.35 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) 5,000          บาท งานครูที่ปรึกษา

1.36 โครงการ"การจัดการขอมูลนักศึกษาสําหรับครูที่ปรึกษา" 20,000         บาท งานครูที่ปรึกษา

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ 9,500          บาท งานทวิภาคีฯ

1.38 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ 50,000         บาท งานทวิภาคีฯ

1.39 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ  - บาท งานทวิภาคีฯ

1.40 โครงการสํารวจความพึงใจของหนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการภาคเอกชน  - บาท งานทวิภาคีฯ

1.41 โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ 71,000         บาท งานทวิภาคีฯ

1.42 โครงการอบรม"การใหความรูทางการเงินแกกลุมครู เจาหนาที่ และนักศึกษา" โดยธนาคารออมสิน  - บาท แผนกวิชาการบัญชี

1.43 โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ 500,000       บาท วิชาการ

1.44 โครงการสนับสนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ระดับ อสจ.  ระดับภาคและระดับชาติ 200,000       บาท วิชาการ

2.  งานพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอรดวย Arduino and Interface 10,000         บาท แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

2.2 โครงการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตสํานึกในการใหบริการ 31,000         บาท งานบุคลากร

2.3 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000       บาท งานบุคลากร

2.4 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา 50,000         บาท งานประกันฯ

3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน  

3.1 โครงการสานสัมพันธงานวันครู 27,500         บาท งานบุคลากร

3.2 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ 80,000         บาท งานบุคลากร

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ 10,000         บาท งานหลักสูตรฯ

3.4 โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ปลอดภัยสารเสพติด 100% 2,000          บาท งานปกครอง

3.5 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกและลดนักสูบหนาใหม 10,000         บาท งานปกครอง

3.6 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชดําริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 40,000         บาท งานโครงการพิเศษ

3.7 โครงการวันเอดสโลก 3,600          บาท งานโครงการพิเศษ

3.8 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษา 25,000         บาท งานความรวมมือ

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย 15,000         บาท หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

3.10 โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรชาติไทย 5,800          บาท หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนําคุณธรรม จริยธรรม 20,000         บาท หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ

3.12 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก 14,900         บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร

3.13 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร 19,890        บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร

3.14 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  และวันสุนทรภู 20,000         บาท หมวดภาษาไทย

3.15 โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง 50,000         บาท งานครูที่ปรึกษา

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา" 50,000         บาท งานครูที่ปรึกษา

3.17 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา 50,000         บาท งานประกันฯ

3.18 โครงการจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจัย 12,500         บาท งานวิจัยฯ

3.19 โครงการสิ่งประดิษฐระดับสถานศึกษาสูการประกวดสิ่งประดิษฐระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 45,000         บาท งานวิจัยฯ

3.20 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 50,000         บาท งานประชาสัมพันธ

3.21 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ 50,000         บาท งานประชาสัมพันธ

3.22 โครงการจัดทําหนังสือมุทิตาจิต 100,000       บาท งานประชาสัมพันธ

3.23 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 (ปวช.1) 150,000       บาท งานกิจกรรม

3.24 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) 150,000       บาท งานกิจกรรม

3.25 โครงการพิธีไหวครู 30,000         บาท งานกิจกรรม

3.26 โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ 48,000         บาท งานกิจกรรม
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3.27 โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 100,000       บาท งานกิจกรรม

3.28 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 300,000       บาท งานกิจกรรม

3.29 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 200,000       บาท งานกิจกรรม

3.30 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 20,000         บาท งานกิจกรรม

3.31 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 20,000         บาท งานกิจกรรม

3.32 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งานกิจกรรม

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 20,000         บาท งานกิจกรรม

3.33 โครงการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา 150,000       บาท งานกิจกรรม

3.34 โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพ) 10,000         บาท งานกิจกรรม

3.35 โครงการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร "ชุดอาสาจราจร" 7,000          บาท งานกิจกรรม

3.36 โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย 8,000          บาท งานกิจกรรม

3.37 โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 15,000         บาท งานกิจกรรม

3.38 โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 5,000          บาท งานกิจกรรม

3.39 โครงการอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ 35,000         บาท งานกิจกรรม

3.4 โครงการเขารวมวันวชิราวุธ 5,000          บาท งานกิจกรรม

3.41 โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแหงชาติ 10,000         บาท งานกิจกรรม

3.42 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ ครั้งที่ 21 20,000         บาท งานกิจกรรม

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม และประดับแถบ 3 สี 55,000         บาท งานกิจกรรม

3.44 โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมายลูกเสือโลก และประดับแถบ 2 สี 35,000         บาท งานกิจกรรม

3.45 โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ 30,000         บาท งานกิจกรรม

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ 15,000         บาท งานกิจกรรม

3.47 โครงการลูกเสือจราจร 1,000          บาท งานกิจกรรม

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 5,000          บาท งานกิจกรรม

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ 198,000       บาท งานทะเบียน

3.5 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 414,300       บาท งานทะเบียน

3.51 โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว 26,500         บาท งานทะเบียน

3.52 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 320,000       บาท งานทะเบียน

3.53 โครงการจัดทําบัตรประจําประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 102,100       บาท งานทะเบียน

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน 29,000         บาท งานทะเบียน

3.55 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 13,880        บาท งานวางแผนฯ

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส 45,000         บาท งานศูนยขอมูลฯ

3.57 โครงการตอสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจําป 15,000         บาท งานศูนยขอมูลฯ

1,500,000   

สํารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ .

1. นโยบายเรงดวน 1,000,000     บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร 500,000       บาท
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หนวย : บาท

เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คาเครื่องแบบ

นักเรียน
คาหนังสือเรียน

คาอุปกรณการ

เรียน

      (475)       

เรียนฟรี 15 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ (จัดการ

เรียนการสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  บกศ.

   3,400,000   11,133,000   32,977,900      150,000    1,860,514     49,521,414   2,160,000    4,800,000     1,104,000      2,280,000     16,380,000    4,799,486     31,523,486     59,800,000    140,844,900

   3,400,000   11,133,000   32,977,900      150,000    1,860,514     49,521,414   2,160,000    4,800,000     1,104,000      2,280,000     16,380,000    4,799,486     31,323,486     59,800,000    140,844,900

-            1,188,730    -             -            1,860,514   3,049,244      -           -           -             -             9,387,339     -           9,387,339        17,350,151   29,786,734     

คาตอบแทนพนักงานราชการ  -               1,782,800     1,782,800      -              1,782,800      

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

คาจางครูพิเศษ (151 คน)  -              5,559,813        5,559,813     9,528,187       15,088,000     

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

คาลูกจางชั่วคราวธุรการ  49  คน -              3,067,526        3,067,526     2,701,798       5,769,324      

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

คาจางลูกจางชั่วคราว(พนักงานขับรถ, นักการ, แมบาน) 23 คน 1,000,000      1,000,000      -              1,120,950       2,120,950      

- เงินเพิ่มคาครองชีพ  (ตามอายุงาน) -              -              134,150          134,150         

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

3,400,000   9,744,270    -             -            -            13,144,270    -           -           -             1,055,410    6,992,661     -           7,848,071      28,045,260    49,237,601     

      - คาตอบแทน -            -            -             -            -            -              -           -           -             -             6,458,820      -           6,458,820      22,441,180    28,900,000     

 - คาเชาบาน(ขั้นต่ํา) -               -              -               

 - เงินคาตอบแทนนอกเวลา -               -              700,000          700,000         

 - เงินคาสอนพิเศษ -              6,458,820        6,458,820        21,741,180      28,200,000     

 - คาเบี้ยประชุมกรรมการ -               -              

 - คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น  -               -              -               

      - คาใชสอย -            2,180,000    -             -            -            2,180,000      -           -           -             755,410       533,841        -           1,289,251     1,670,749     5,140,000      

 - คาสูบสิ่งปฏิกูล  -                 40,000            40,000          

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,980,000      1,980,000      755,410         533,841          1,289,251        220,749          3,490,000      

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

 - คาซอมครุภัณฑ -              -                 -                 200,000          200,000         

 - คาซอมสิ่งกอสราง -              -                 -                 30,000            30,000          

 - คาจางเหมาบริการ -              -                 -                 40,000            40,000          

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

โครงการ

เปนเงินรายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

 - งบบุคลากร

 -  งบดําเนินงาน

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ .ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผลผลิต
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เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คาเครื่องแบบ

นักเรียน
คาหนังสือเรียน

คาอุปกรณการ

เรียน

      (475)       

เรียนฟรี 15 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ (จัดการ

เรียนการสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  บกศ.

โครงการ

เปนเงินรายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต

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

 - วัสดุสํานักงาน 1,000,000     1,710,000      2,710,000      100,000         100,000          2,810,000      

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

 - วัสดุไฟฟาและวิทยุ -              -               -              -                 -               

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

 - วัสดุงานบานงานครัว -              -                 -               

 - วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา -              -                 100,000          100,000         

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) -            3,550,270    -             -            -            3,550,270      -           -           -             200,000       -              -           -              3,649,730     7,400,000      

 - คาโทรศัพท -                 -                 28,900            28,900             

 - คาน้ําประปา 300,000        300,000          -              -                 500,000          800,000           

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

 - คาไปรษณีย -                 100,000          100,000           

 - คาเชาคูสายอินเทอรเน็ต 200,000         200,000          200,000           

 - งบลงทุน -            32,977,900      32,977,900    0 0 0 0 0 0 -              -              32,977,900     

   สิ่งกอสราง -              -               

อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น 22,377,900    22,377,900     -              22,377,900     

-              -              -               

   ครุภัณฑ  (ครุภัณฑที่คาดวาจะไดรับจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2564) -              -              -               

1.  ชุดฝกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิง 1,800,000      1,800,000      -              1,800,000      

2.  ชุดฝก Avionicstrainer 3,300,000      3,300,000      -              3,300,000      

3.  ชุดฝกวัสดุชางอากาศยาน 5,500,000      5,500,000       -              5,500,000      

-              -              -               

    ปรับปรุง -              -              -               

-              -              -               

-               

 - งบลงทุน  เงินรายได -              -               -               -              -               -                 -              -              -                -                -                 -              -                 6,545,000     6,545,000      

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  20 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 440,000          440,000         

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

3 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู 6 เครื่อง เครื่องละ 40,200 บาท 241,200          241,200         

4 คอมพิวเตอร All In One จํานวน 26 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 520,000          520,000         

5 โทรทัศน LED ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 80,000            80,000          

6 คอมพิวเตอรประมวลผลแบบ 2 จํานวน  20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 500,000          500,000         

7 คอมพิวเตอร 16 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท 288,000          288,000         
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เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คาเครื่องแบบ

นักเรียน
คาหนังสือเรียน

คาอุปกรณการ

เรียน

      (475)       

เรียนฟรี 15 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ (จัดการ

เรียนการสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  บกศ.

โครงการ

เปนเงินรายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต

8 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000          220,000         

9 โทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 20,000 บาท 100,000          100,000         

10 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 220,000          220,000         

11 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000            36,000          

12 เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 3 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท 105,000          105,000         

13 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท 70,000            70,000          

14 เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท 70,000            70,000          

15 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 36,000            36,000          

16 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท 30,000            30,000          

17 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000            18,000          

18 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 18,000            18,000          

19 เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท 100,000          100,000         

20 ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 5 หลัง 32,250            32,250          

21 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000            22,000          

22 กระเปายา จํานวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท 3,200             3,200            

23 เตียงผูปวย ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 เตียง เตียงละ 10,000 บาท 20,000            20,000          

24 หมอนึ่งอุปกรณทําแผลฆาเชื้อโรค จํานวน 1 เครื่อง 6,000             6,000            

25 เครื่องวัดความดัน จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท 4,000             4,000            

26 ถังตมน้ํารอน 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท 6,000             6,000            

27 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000            22,000          

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

29 เครื่องพิมพเลเซอร All In One จํานวน 1 เครื่อง 5,850              5,850            

30 เครื่องเดสกท็อปพีซีสําหรับงานตัดตอวิดีโอ 1 ชุด 37,800            37,800          

31 โทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 20,000 บาท 20,000            20,000          

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

33 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งหรือแขวน 13000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บ. 46,000            46,000          

34 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ขนิด Netbook สําหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง 54,000            54,000          

35 โทรโขง 5 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท 10,000            10,000          

36 ลําโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท 15,000            15,000          

37 อุปกรณกระจายสัญญาณไฟเบอรออฟติก 40 Gbps จํานวน 1 ตัว 450,000          450,000         

38 จัดหาโปรเจ็คเตอรความเขมแสงสูง (หองโสตอาคาร 2) 65,000            65,000          

39 จัดหาระบบเสียงประจําหองโสตอาคาร 2 150,000          150,000         

40 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมแทงค     1 เครื่อง 6,000             6,000            

41 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000            22,000          

42 โตะคอมพรอมเกาอี้  1 ชุด 6,000             6,000            
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43 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครื่อง   ( หองโสตฯ ) 200,000          200,000         

44 ชุดเชื่อมแก็ส  จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 60,000            60,000          

45 ครุภัณฑชางกล 2,000,000       2,000,000      

-               

- สิ่งปลูกสราง -                 -               

-               

-               

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

1 คาหนังสือเรียน -              4,800,000       4,800,000     -              4,800,000      

2 คาอุปกรณการเรียน -              1,104,000         1,104,000     1,104,000      

3 คาเครื่องแบบนักเรียน -              2,160,000       2,160,000     -              2,160,000      

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

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

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

7 โครงการ อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 150,000        150,000        -              -              150,000         

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

9 โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน -              25,000         25,000         -              25,000          

10 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน -              46,800 46,800         -              46,800          

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

12 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา -              40,000 40,000         -              40,000          

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

14 โครงการ "รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทงถนนภายในสถานศึกษา" ชวงกอนถึงเทศกาลสงกรานต -              10,000 10,000         -              10,000          

15 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม -              63,840 63,840         -              63,840          

16 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต -              74,280 74,280         -              74,280          

17 โครงการตรวจเขมรถโดยสาร -              28,860 28,860          -              28,860          

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

19 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปใหม -              28,860 28,860          -              28,860          

20 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลสงกรานต -              29,080 29,080         -              29,080          

21 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน -              112,000 112,000        -              112,000         

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

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

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

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

26 คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน -              235,200 235,200        -              235,200         

27 คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา -              300,000 300,000        -              300,000         
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28 เงินอุดหนุนหารายไดระหวางเรียน -              10,000 10,000         -              10,000          

29 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล 10,000 10,000         -              10,000          

30 โครงการตรวจซอมจักรยานในกิจกรรม Bike อุนไอรัก คลายความหนาว 20,000 20,000         -              20,000          

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

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเครื่องกล 0 -              632,156          632,156         

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

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ) 321,299          321,299         

4 ปรับปรุงตอเติมหองเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 300,000          300,000         

5 จัดทําหองสตูดิโอเพื่อพัฒนาชุดการเรียนออนไลน (Vec Online Course) 400,000          400,000         

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 100,000          100,000         

7 ปรับปรุงหองน้ํา อาคาร 2 250,000          250,000         

8 ปรับปรุงระบบไฟฟาหองโสต อาคาร 2 250,000          250,000         

9 ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง แผนกเทคนิคพื้นฐาน 90,218            90,218          

-               

 - โครงการ -            200,000      -             -            -            200,000        -           -           -             1,224,590    -              -           1,224,590     3,985,860     5,410,450      

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -              -                 -               

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินารบัญชี และพัสดุ -              -                 30,000            30,000          

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพและการประกอบอาชีพ -              40,000           40,000            40,000          

1.3 โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ  (ปจฉิมนิเทศนักศึกษา) -              27,000           27,000            27,000          

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

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม -              34,600           34,600            34,600          

1.6 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา -              -                 -               

1.7 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอและการประกอบอาชีพ -              15,000           15,000            15,000          

 (ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา) -              -                 -               

1.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ -              -                 4,000             4,000            

ของผูสําเร็จการศึกษา -              -                 -               

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

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

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

1.12 โครงการพัฒนาบุคลากรในดานการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผูจําหนายอาหาร -              -                 5,260             5,260            

1.13 โครงการสรางเครือขายหอพัก เพื่อแกปญหานักเรียน นักศึกษา -              11,260           11,260            11,260          

1.14 โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา -               - -                 15,000            15,000          

1.15 จัดทําปายรณรงค เกี่ยวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร -               -                 19,800            19,800          

1.16 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง 12,000            12,000          
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1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ -              -                 10,000            10,000          

1.18 โครงการนิเทศการเรียนการสอน -              -                 10,000            10,000          

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

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

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

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

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

1.24 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย -              8,000             8,000              8,000            

1.25 โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันคริสตมาส -              10,000           10,000            10,000          

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา -               -                 10,000            10,000          

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

1.28 โครงการ English a Word a Day -              -                 -               

1.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนนําคุณธรรม จริยธรรม -              -                 40,000            40,000          

1.30 โครงการจัดทําโครงการงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. และ ปวส. -              40,000           40,000            40,000          

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

1.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อการเรียนรูการสอนออนไลน -              -                 30,000            30,000          

1.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อวีดีทัศนออนไลน -              -                 30,000            30,000          

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทึกและตัดตอวีดีทัศน (ลิขสิทธิ์) -               -                 60,000            60,000          

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

1.36 โครงการ"การจัดการขอมูลนักศึกษาสําหรับครูที่ปรึกษา" -              -                 20,000            20,000          

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ -              9,500             9,500              9,500            

1.38 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ -              50,000           50,000            50,000          

1.39 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ -              -                 -               

1.40 โครงการสํารวจความพึงใจของหนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการภาคเอกชน -               -                 -               

1.41 โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ/ฝกประสบการณวิชาชีพ -              -                 71,000            71,000          

1.42 โครงการอบรม"การใหความรูทางการเงินแกกลุมครู เจาหนาที่ และนักศึกษา" โดยธนาคารออมสิน -              -                 -               

1.43 โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ -                 500,000          500,000         

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

-                 -               

-              -                 -               

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

2.2 โครงการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตสํานึกในการใหบริการ -              -                 31,000            31,000          

2.3 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -              -                 400,000          400,000         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -               -                 -               

2.4 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา -              -                 50,000            50,000          

2.  งานพัฒนาบุคลากร
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เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คาเครื่องแบบ

นักเรียน
คาหนังสือเรียน

คาอุปกรณการ

เรียน

      (475)       

เรียนฟรี 15 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ (จัดการ

เรียนการสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  บกศ.

โครงการ

เปนเงินรายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต

-               -                 -               

-              -                 -               

3.1 โครงการสานสัมพันธงานวันครู -              27,500           27,500            27,500          

3.2 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ 80,000        80,000           - -                 80,000          

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ -              10,000           10,000            10,000          

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

3.5 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกและลดนักสูบหนาใหม -              10,000           10,000            10,000          

3.6 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชดําริฯ -              -                 40,000            40,000          

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -              -                 -               

3.7 โครงการวันเอดสโลก -              3,600             3,600              3,600            

3.8 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษา -              -                 25,000            25,000          

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

3.10 โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรชาติไทย -              5,800             5,800              5,800            

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนําคุณธรรม จริยธรรม -              20,000           20,000            20,000          

3.12 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก -              14,900           14,900            14,900          

3.13 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร -              19,890           19,890            19,890          

3.14 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  และวันสุนทรภู -              20,000           20,000            20,000          

3.15 โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง -              -                 50,000            50,000          

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา " -              50,000           50,000            50,000          

3.17 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา -              -                 50,000            50,000          

3.18 โครงการจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจัย -              -                 12,500            12,500          

3.19 โครงการสิ่งประดิษฐระดับสถานศึกษาสูการประกวดสิ่งประดิษฐระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี -              45,000           45,000            45,000          

3.20 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -              -                 50,000            50,000          

3.21 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ -              -                 50,000            50,000          

3.22 โครงการจัดทําหนังสือมุทิตาจิต -              -                 100,000          100,000         

3.23 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 (ปวช.1) -              150,000         150,000          150,000         

3.24 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) -              -                 150,000          150,000         

3.25 โครงการพิธีไหวครู -              30,000           30,000            30,000          

3.26 โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ -              48,000           48,000            48,000          

3.27 โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี -              100,000         100,000          100,000         

3.28 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -              -                 300,000          300,000         

3.29 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ -              -                 200,000          200,000         

3.30 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -                 20,000            20,000          

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 -               

3.31 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี -              20,000           20,000            20,000          

3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
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เงินรายได

 ปวช.  ปวส. งบลงทุน
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

งบบุคลากร / 

ประกันสังคม
 รวม

คาเครื่องแบบ

นักเรียน
คาหนังสือเรียน

คาอุปกรณการ

เรียน

      (475)       

เรียนฟรี 15 ป

การจัดการ

ศึกษาตั้งแต

ปฐมวัยฯ (จัดการ

เรียนการสอน)

อุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  บกศ.

โครงการ

เปนเงินรายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

ผลผลิต

3.32 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 20,000           20,000            20,000          

พระบรมราชชนนีพันปหลวง -              -                 -               

3.33 โครงการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา -              -                 150,000          150,000         

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

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

3.36 โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย -              8,000             8,000              8,000            

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

3.38 โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร -              5,000             5,000              5,000            

3.39 โครงการอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ -              35,000           35,000            35,000          

3.4 โครงการเขารวมวันวชิราวุธ -              5,000             5,000              5,000            

3.41 โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแหงชาติ -              10,000           10,000            10,000          

3.42 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ ครั้งที่ 21 -              20,000           20,000            20,000          

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

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

3.45 โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ -              30,000           30,000            30,000          

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

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

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน -              5,000             5,000              5,000            

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ -              -                 198,000          198,000         

3.50 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา -              -                 414,300          414,300         

3.51 โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว -              -                 26,500            26,500          

3.52 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา -              -                 320,000          320,000         

3.53 โครงการจัดทําบัตรประจําประจําตัวนักเรียน นักศึกษา -              -                 102,100          102,100         

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน -              -                 29,000            29,000          

3.55 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ -              13,880           13,880            13,880          

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส -              -                 45,000            45,000          

3.57 โครงการตอสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจําป -              15,000           15,000            15,000          

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ . กระทรวง พื้นที่ -              -               -              -              1,500,000     1,500,000      

- นโยบายเรงดวน  -              1,000,000     1,000,000      

- นโยบายตามยุทธศาสตร -              500,000       500,000         



55

Jin

ที่ งบประมาณ

     งาน/แผนกที่ใชจาย ที่ใช ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 140,844,900 140,844,900

1 งานตามภาระงานประจํา 29,786,734 29,786,734

งบดําเนินงาน 49,237,601 49,237,601

งบลงทุน 32,977,900 32,977,900

  คาครุภัณฑ (ครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง ปงบประมาณ 2564)

 - ชุดฝกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบเทอรโบอากาศยาน 1 ชุด 1,800,000 1,800,000

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

 - ชุดฝกวัสดุชางอากาศยาน 1 ชุด 5,500,000 5,500,000

  คาสิ่งกอสราง

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

  ปรับปรุง

งบเงินอุดหนุน

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

1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  20 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวิชาชางโยธา 440,000          440,000

2 โตะคอมพิวเตอร 20 ตัว ตัวละ 2,690 บาท แผนกวิชาชางโยธา 53,800           53,800          

3 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู 6 เครื่อง เครื่องละ 40,200 บาท แผนกวิชาชางโยธา 241,200          241,200        

4 คอมพิวเตอร All In One จํานวน 26 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท แผนกวิชาชางยนต 520,000          520,000        

5 โทรทัศน LED ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท แผนกวิชาชางยนต 80,000           80,000          

6 คอมพิวเตอรประมวลผลแบบ 2 จํานวน  20 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ 500,000          500,000        

7 คอมพิวเตอร 16 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 288,000          288,000        

8 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวิชาชางกลโรงงาน 220,000          220,000        

9 โทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง 20,000 บาท แผนกวิชาชางไฟฟาฯ 100,000          100,000        

10 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  10 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท แผนกวิชาชางกอสรางฯ 220,000          220,000        

11 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวิชาชางกอสรางฯ 36,000           36,000          

12 เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 3 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท หมวดภาษาตางประเทศ 105,000          105,000        

13 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท หมวดคณิตศาตร 70,000           70,000          

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา /โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ .ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

หนวย : บาท

งบรายจาย/รายการ
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ที่ งบประมาณ

     งาน/แผนกที่ใชจาย ที่ใช ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

งบรายจาย/รายการ

14 เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 70,000           70,000          

15 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 36,000           36,000          

16 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร 30,000           30,000          

17 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท หมวดวิชาวิทยาศาสตร 18,000           18,000          

18 เครื่องฉายโปรเจคเตอร พรอมจอ + คาติดตั้ง  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท แผนกวิชาการบัญชี 18,000           18,000          

19 เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท แผนกวิชาชางเชื่อมฯ 100,000          100,000        

20 ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 5 หลัง งานพัสดุ 32,250           32,250          

21 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท งานบัญชี 22,000           22,000          

22 กระเปายา จํานวน 4 ใบ ใบละ 800 บาท งานสวัสดิการ 3,200             3,200            

23 เตียงผูปวย ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 เตียง เตียงละ 10,000 บาท งานสวัสดิการ 20,000           20,000          

24 หมอนึ่งอุปกรณทําแผลฆาเชื้อโรค จํานวน 1 เครื่อง งานสวัสดิการ 6,000             6,000            

25 เครื่องวัดความดัน จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท งานสวัสดิการ 4,000             4,000            

26 ถังตมน้ํารอน 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง ถังละ 3,000 บาท งานสวัสดิการ 6,000             6,000            

27 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท งานการเงิน 22,000           22,000          

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

29 เครื่องพิมพเลเซอร All In One จํานวน 1 เครื่อง งานวิทยบริการฯ 5,850             5,850            

30 เครื่องเดสกท็อปพีซีสําหรับงานตัดตอวิดีโอ 1 ชุด งานสื่อฯ 37,800           37,800          

31 โทรทัศน LED TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 20,000 บาท งานสื่อฯ 20,000           20,000          

32 กลอง Canon Eos 80D 1 ตัว งานประชาสัมพันธ 35,900           35,900          

33 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งหรือแขวน 13000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บ. งานประชาสัมพันธ 46,000           46,000          

34 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ขนิด Netbook สําหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง งานประชาสัมพันธ 54,000           54,000          

35 โทรโขง 5 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท ลูกเสือ 10,000           10,000          

36 ลําโพงภาคสนาม 2 ตัว ตัวละ 7,500 บาท ลูกเสือ 15,000           15,000          

37 อุปกรณกระจายสัญญาณไฟเบอรออฟติก 40 Gbps จํานวน 1 ตัว งานศูนยขอมูลฯ 450,000          450,000        

38 จัดหาโปรเจ็คเตอรความเขมแสงสูง (หองโสตอาคาร 2) งานสื่อ 65,000           65,000          

39 จัดหาระบบเสียงประจําหองโสตอาคาร 2 งานสื่อ 150,000          150,000        

40 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมแทงค     1 เครื่อง อวท 6,000             6,000            

41 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับกลาง จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท อวท 22,000           22,000          

42 โตะคอมพรอมเกาอี้  1 ชุด อวท 6,000             6,000            

43 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU 4 เครื่อง   ( หองโสตฯ ) งานสื่อ 200,000          200,000        

44 ชุดเชื่อมแก็ส  จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท ชางเชื่อม 60,000           60,000          

45 เครื่องจําลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พรอมอุปกรณ ชางกลโรงงาน 2,000,000       2,000,000      
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3 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  (ปรับปรุง) 2,373,673 2,373,673

1 ปรับปรุงหลังคาโรงงาน แผนกวิชาเครื่องกล แผนกวิชาชางยนต 632,156          632,156

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

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิม (โซนหมวดวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ ) แผนกวิชาชางไฟฟาฯ 321,299          321,299

4 ปรับปรุงตอเติมหองเรียน - ปฏิบัติการคอมพิวเตอร แผนกวิชาชางกอสรางฯ 300,000          300,000

5 จัดทําหองสตูดิโอเพื่อพัฒนาชุดการเรียนออนไลน (Vec Online Course) งานสื่อฯ 400,000          400,000

6 พัฒนาระบบเสียงตามสาย งานประชัมพันธ 100,000          100,000

7 ปรับปรุงหองน้ํา อาคาร 2 งานอาคาร 250,000          250,000

8 ปรับปรุงระบบไฟฟาหองโสต อาคาร 2 งานอาคาร 250,000          250,000

9 ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง แผนกเทคนิคพื้นฐาน แผนกเทคนิคพื้นฐาน 90,218           90,218

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

 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -                

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินารบัญชี และพัสดุ งานพัสดุ 30,000           30,000

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพและการประกอบอาชีพ งานแนะแนว 40,000           40,000

1.3 โครงการเตรียมผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ  (ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ) งานแนะแนว 27,000           27,000

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

1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม งานแนะแนว 34,600           34,600

1.6 โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว  -  -

1.7 โครงการจัดเก็บขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอการมีงานทํา ศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

 (ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ) งานแนะแนว 15,000           15,000

1.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการดานคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 4,000             4,000

1.9 โครงการประกันอุบัติเหตุ งานสวัสดิการ 3,200             3,200

1.10 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด งานสวัสดิการ 3,200             3,200

1.11 โครงการบริจาคโลหิต งานสวัสดิการ 1,260             1,260

1.12 โครงการพัฒนาบุคลากรในดานการโภชนาการ อนามัยและสุขลักษณะของผูจําหนายอาหาร งานสวัสดิการ 5,260             5,260

1.13 โครงการสรางเครือขายหอพัก เพื่อแกปญหานักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ 11,260           11,260

1.14 โครงการลางเครื่องกรองน้ําและตูทําน้ําเย็น เพื่อบริการแกนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ 15,000           15,000

1.15 จัดทําปายรณรงค เกี่ยวกับสุขอนามัย ในโรงอาหาร งานสวัสดิการ 19,800           19,800

1.16 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง งานสวัสดิการ 12,000           12,000

1.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะ งานหลักสูตรฯ 10,000           10,000

1.18 โครงการนิเทศการเรียนการสอน งานหลักสูตรฯ 10,000           10,000
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1.19 โครงการติวเตอร Pre-V-NET งานวัดผล 60,000           60,000

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

1.21 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 60,000           60,000

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

1.23 โครงการพัฒนาครูโดยใชโปรแกรมประยุกต Google Application for Education (GAFE) หมวดภาษาตางประเทศ 13,000           13,000

1.24 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับหนวย หมวดภาษาตางประเทศ 8,000             8,000

1.25 โครงการสัปดาหภาษาตางประเทศและวันคริสตมาส หมวดภาษาตางประเทศ 10,000           10,000

1.26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาแบบเขมกอนจบการศึกษา หมวดภาษาตางประเทศ 10,000           10,000

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

1.28 โครงการ English a Word a Day หมวดภาษาตางประเทศ  -  -

1.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนนําคุณธรรม จริยธรรม หมวดสังคมศึกษา 40,000           40,000

1.30 โครงการจัดทําโครงการงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช . และ ปวส. หมวดวิทยาศาสตร 40,000           40,000

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

1.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อการเรียนรูการสอนออนไลน งานสื่อฯ 30,000           30,000

1.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสื่อวีดีทัศนออนไลน งานสื่อฯ 30,000           30,000

1.34 โครงการจัดหาโปรแกรมบันทึกและตัดตอวีดีทัศน (ลิขสิทธิ)์ งานสื่อฯ 60,000           60,000

1.35 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม) งานครูที่ปรึกษา 5,000             5,000

1.36 โครงการ"การจัดการขอมูลนักศึกษาสําหรับครูที่ปรึกษา" งานครูที่ปรึกษา 20,000           20,000

1.37 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ /ฝกประสบการณวิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 9,500             9,500

1.38 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ /ฝกประสบการณวิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 50,000           50,000

1.39 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝกอาชีพ /ฝกประสบการณวิชาชีพ งานทวิภาคีฯ  -  - 

1.40 โครงการสํารวจความพึงใจของหนวยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการภาคเอกชน งานทวิภาคีฯ  -  -

1.41 โครงการสัมมนาครูฝกสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ฝกอาชีพ /ฝกประสบการณวิชาชีพ งานทวิภาคีฯ 71,000           71,000

1.42 โครงการอบรม"การใหความรูทางการเงินแกกลุมครู เจาหนาที่ และนักศึกษา " โดยธนาคารออมสิน แผนกวิชาการบัญชี  -  -

1.43 โครงการสนับสนุนแขงทักษะ ระดับจังหวัด , ระดับภาคและระดับชาติ วิชาการ 500,000          500,000

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

2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอรดวย Arduino and Interface แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 10,000           10,000

2.2 โครงการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตสํานึกในการใหบริการ งานบุคลากร 31,000           31,000

2.3 โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานบุคลากร 400,000          400,000

2.4 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา งานประกันฯ 50,000           50,000

2.  งานพัฒนาบุคลากร
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3.1 โครงการกีฬาวันครู งานบุคลากร 27,500           27,500

3.2 โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ งานบุคลากร 80,000           80,000

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ตามสาขาที่เปดสอนรวมกับสถานประกอบการ งานหลักสูตรฯ 10,000           10,000

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

3.5 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกและลดนักสูบหนาใหม งานปกครอง 10,000           10,000

3.6 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแกนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชดําริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานโครงการพิเศษ 40,000           40,000

3.7 โครงการวันเอดสโลก งานโครงการพิเศษ 3,600             3,600

3.8 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษา งานความรวมมือ 25,000           25,000

3.9 โครงการอบรมและประกวดมารายาทไทย หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ 15,000           15,000

3.10 โครงการอบรมและแขงขันตอบปญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตรชาติไทย หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ 5,800             5,800

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนําคุณธรรม จริยธรรม หมวดวิชาสังคมศึกษาฯ 20,000           20,000

3.12 โครงการวันสิ่งแวดลอมโลก หมวดวิชาวิทยาศาสตร 14,900           14,900

3.13 โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร หมวดวิชาวิทยาศาสตร 19,890           19,890

3.14 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  และวันสุนทรภู หมวดภาษาไทย 20,000           20,000

3.15 โครงการประชุมผูปกครองและสรางเครือขายผูปกครอง งานครูที่ปรึกษา 50,000           50,000

3.16 โครงการอบรม"บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา " งานครูที่ปรึกษา 50,000           50,000

3.17 โครงการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสถานศึกษา งานประกันฯ 50,000           50,000

3.18 โครงการจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจัย งานวิจัยฯ 12,500           12,500

3.19 โครงการสิ่งประดิษฐระดับสถานศึกษาสูการประกวดสิ่งประดิษฐระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยฯ 45,000           45,000

3.20 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ 50,000           50,000

3.21 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธ 50,000           50,000

3.22 โครงการจัดทําหนังสือมุทิตาจิต งานประชาสัมพันธ 100,000          100,000

3.23 โครงการอบรมคุณธรรม  นักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 (ปวช.1) งานกิจกรรม 150,000          150,000

3.24 โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 (ปวส.1) งานกิจกรรม 150,000          150,000

3.25 โครงการพิธีไหวครู งานกิจกรรม 30,000           30,000

3.26 โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมองคการวิชาชีพฯ งานกิจกรรม 48,000           48,000

3.27 โครงการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี งานกิจกรรม 100,000          100,000

3.  แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
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3.28 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกิจกรรม 300,000          300,000

3.29 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานกิจกรรม 200,000          200,000

3.30 โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.31 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.32 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งานกิจกรรม

พระบรมราชชนนีพันปหลวง งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.33 โครงการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา งานกิจกรรม 150,000          150,000

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

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

3.36 โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย งานกิจกรรม 8,000             8,000

3.37 โครงการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 งานกิจกรรม 15,000           15,000

3.38 โครงการสงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรม 5,000             5,000

3.39 โครงการอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม 35,000           35,000

3.4 โครงการเขารวมวันวชิราวุธ งานกิจกรรม 5,000             5,000

3.41 โครงการเขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลุกเสือแหงชาติ งานกิจกรรม 10,000           10,000

3.42 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรวมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ ครั้งที่ 21 งานกิจกรรม 20,000           20,000

3.43 โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม และประดับแถบ 3 สี งานกิจกรรม 55,000           55,000

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

3.45 โครงการตัดชุดผูกํากับลูกเสือตามวาระ งานกิจกรรม 30,000           30,000

3.46 โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม 15,000           15,000

3.47 โครงการลูกเสือจราจร งานกิจกรรม 1,000             1,000

3.48 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน งานกิจกรรม 5,000             5,000

3.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอ งานทะเบียน 198,000          198,000

3.50 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา งานทะเบียน 414,300          414,300

3.51 โครงการจัดทําฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว งานทะเบียน 26,500           26,500

3.52 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 320,000          320,000

3.53 โครงการจัดทําบัตรประจําประจําตัวนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 102,100          102,100

3.54 โครงการพัฒนาการบริการงานทะเบียน งานทะเบียน 29,000           29,000

3.55 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ งานวางแผนฯ 13,880           13,880

3.56 โครงการจัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส งานศูนยขอมูลฯ 45,000           45,000

3.57 โครงการตอสัญญา SSL โดเมน UTC.AC.TH ประจําป งานศูนยขอมูลฯ 15,000           15,000
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5 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

6 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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