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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. นโยบำย ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.2 นโยบำยรัฐบำล ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญทังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่ อสร้างสัมมาชีพในพืนที่ ลดความเหลื่อมล้าและ
พัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพืนที่ ทังในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาให้มีป ระสิ ทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทังในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มี
โอกาสร่วมจั ดการการศึกษาที่ มีคุณ ภาพและทั่วถึงและร่ว มในการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่ส ถานศึกษา เขตพืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึน
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4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะ
ใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอือ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนทังในด้านความรู้ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การ
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทังในและนอก
โรงเรียน
5) ส่ งเสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒ นาระบบการผลิตและพั ฒ นาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทังปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส้าคัญ
7) ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลู กฝั งค่านิ ย มและจิ ตส้ านึกที่ ดี รวมทังสนั บ สนุน การผลิ ตสื่ อคุณ ภาพ เพื่ อเปิ ดพื นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
1.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
กรอบแนวคิดและหลักกำร
ในช่วงของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทัง
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม
ล้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิด
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และหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี (1) การน้อมน้า และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์ กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒ นาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 10 โดยยั งคงยึ ด หลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” และ “คนเป็ น ศูน ย์กลางของการพั ฒ นา”
รวมทัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึนใน
ทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลางเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการทังคนสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล”
และใช้หลัก“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติความ
สมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลกความสมดุลระหว่างสังคมชนบท
กับเมืองเตรียม“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายในประเทศ ทังนีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒ นาทุกขันตอน
ต้องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการพั ฒ นาด้านต่ างๆ ด้ ว ยความรอบคอบเป็ น ไปตามล้ าดับ ขันตอนและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสั งคมไทย รวมทังเสริมสร้างศีลธรรมและส้านึกใน“คุณธรรมและจริยธรรม”
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละด้ า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ย “ความเพี ย ร” จะเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ให้ พ ร้ อ มเผชิ ญ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนทังในระดับปัจเจกครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ
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1.4 แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิดการจัดท้าแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.25522559)
การจัดท้าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล
มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณา
การแบบองค์รวมที่ยึด“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ” ทัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ รวมทังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ ทังด้านเศรษฐกิจ
สั งคม การเมื อง การปกครอง วั ฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เป็ น ต้น โดย
ค้านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เจตนารมณ์ของแผน
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด้ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลย
ภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และ
เอืออาทรต่อกัน
3) วัตถุประสงค์ของแผน
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) จึงก้าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯที่ส้าคัญ 3 ประการดังนี
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคม
คุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
1.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมทังในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส้าหรับทุกคน การศึกษาจะน้าไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็ง ของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความ
ยากจน
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส้าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพื่อให้
เท่าเทีย มกัน ทุกแห่ งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐ หรือเอกชน ตังแต่ป ฐมวัยจนถึงชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า
2) พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลายมี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสั งคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ ตังแต่ชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึนไปโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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1.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง
2) สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3) ปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชันสูง
4) การจัด การศึกษาระดับ อุดมศึ กษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึ กอาชีพ ให้ ส อดคล้ องกั บ
ตลาดแรงงานทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6) สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
7) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
1.7 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณพ.ศ.2559
1) ยุทธศาสตร์การเร่งรัดวางรากฐานที่ยั่งยืนของประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9) รายการค่าด้าเนินการภาครัฐ
1.8 ยุทธศำสตร์กำรศึกษำสำธำรณสุข คุณธรรมจริยธรรมและคุณภำพชีวิต
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทังระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียนและ
การใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทังบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดการศึกษาตังแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2) สร้างวัฒ นธรรมและสั งคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพืนที่ ส่งเสริมการรักการอ่านเพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
3) พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการและความฉลาดทางอารมณ์
เรีย นรู้และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การท้าประโยชน์ต่อสังคม มี
จิตอาสาและจิตส้านึกที่ดีผ่านกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
4) พัฒ นากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริมให้ เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
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6) พัฒ นาครูให้ มีคุณ ภาพ มีจิตวิญ ญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิ ตบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน
7) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาส
การศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึน รวมทังสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและ
เผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
8) สนับสนุนการด้าเนินภารกิจพืนฐานของหน่วยงาน
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
1) จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขันพืนฐาน ตังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทังสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2) สนับสนุนการด้าเนินงานตามภารกิจพืนฐานของหน่วยงาน
3) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
4) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5) แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
6) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
8) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
9) แผนงานป้องกันปราบปรามและบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด
10) แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
11) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
1.9 กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบระดับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน + 1 รายการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโต
ภายใน
5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การน้ า และสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการค่าด้าเนินการภาครัฐ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยบริกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการก้าลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภำรกิจ
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค้านึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ
พันธกิจ
1) จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก้าลังคนสายอาชีพสู่สากล
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4) เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6) วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7) ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน”
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตังสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึน
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพืนที่ชายแดนภาคใต้
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มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุค
สมัยอย่ำงมีคุณภำพ”
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและ
กีฬา
ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการ
เรียนการสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning และการ
ประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้าน
อาชีวศึกษา
2.14 น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้ำนคุณภำพครู
2.15 ก้าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับ
เชื่อมั่น มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 น้าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ ก้าลังใจ และจิตส้านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขันพืนฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอ้านาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือใน
และต่ำงประเทศ”
4.1 จัดตังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทังในและ
ต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา
พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กาลังคนอาชีวศึกษา

ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม
ประสานงานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

สานักความร่วมมือ

สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สานักอานวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

ศูนย์ศูปนระสานงานสถาบั
นอาชี
ศึกษา างประเทศ
ย์ประสานงานอาชี
วศึกวษาระหว่

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

หน่วยศึกษานิเทศก์

สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ "โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี" จัดตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2481 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ณ สถาบันราชภัฎ
อุดรธานีในปัจจุบัน) พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างอุดรธานี" โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์การ ส.ป.อ. พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี" โดยได้รับการช่วยเหลือ
ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยรวม
กันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาเขต 1" ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น
"วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี" โดยมีเนื้อที่ 4 แปลง รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนน
วัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)
- แปลงที่ 1 ที่ตั้งอาคาร และโรงฝึกงาน มีเนื้อที่ 19 ไร่ 22.22 ตารางวา
- แปลงที่ 2 ที่ตั้งอาคาร บ้านพักครู และสนามกีฬา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา
- แปลงที่ 3 บ้านพักครู และนักการภารโรง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา
- แปลงที่ 4 ที่ตั้งอาคาร และบ้านพักผู้อานวยการ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 80.04 ตารางวา
4.2 ประวัติ การจัดการศึกษา
พ.ศ. 2481 เปิดหลักสูตรประโยคประถมอาชีพช่างไม้ เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 4 ปี (ป.4)
พ.ศ. 2483 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาขั้นต้น เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)
พ.ศ. 2496 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาขั้นกลาง เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)
พ.ศ. 2497 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)
เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.6)
พ.ศ. 2501 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง เปิดสอนวิชาช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (เพิ่มเติม) หลักสูตร 3 ปี (ม.6)
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ. 6)
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
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พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
- เปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบ ม.ศ. 6 หรือ
- หลักสูตร 2 ปี
- ช่างไฟฟ้ากาลัง
- ช่างยนต์
- ช่างกลโลหะ
- ช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
- ช่างยนต์
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นแผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์)
- ช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2523 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เปิดสอนเพิ่มเติมใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต
- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
พ.ศ. 2538 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
- สาขาเทคนิคการผลิต
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาโลจิสติกส์
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พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สาขาเขียนแบบเครื่องกล
พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สาขาเทคโนโลยียานยนต์
- สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
- สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
พ.ศ. 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
4.3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
Udonthani Technical Callege
เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบล หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี รหัส 41000
โทร. 0-4222-1538, 0-4224-8592
โทร. 0-4224-0031, 0-4224-6038
www.udontech.ac.th
webmaster@udontech.ac.th

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 21 หลัง มีห้องทั้งสิ้น ....233... ห้อง ได้แก่
1. อาคารอานวยการ (อาคาร 1)
2. อาคารเรียน 3
4. อาคารเรียน 4
2. อาคารเรียน 5
5. อาคารเรียน 6

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

6
19
19
15
62

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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6. อาคาร 7 (พัสดุ)
7. อาคารวิทยบริการ
8. อาคารสถาบันฯ
9. อาคารสถานที่
10. อาคารชมรมวิชาชีพ
11. โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
12. โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง
13. โรงฝึกงานแผนกเทคนิคการผลิต
14. โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน
15. โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
16. อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์
17. อาคารแผนกช่างไฟฟ้า
18. อาคารแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
19. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
20. อาคารบ้านพักอาศัยส่วนราชการ
21. อาคารนานาชาติ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1

เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
แหล่งศึกษาวิชาช่างเรียนจบครบหลายด้าน
เด่นอิสานล้วนงานผลดีเลื่องชื่อลือไหล
ปรัชญาเราต้องเรียนดีมีวินัย
หมั่นใฝ่คุณธรรมน้อมนาเร่งรีบอาชีพนา
สิ่งส่งเสริมเพิ่มพูนรวมน้าใจในพวกเรา
ท่านคือวิษณุกรรมอันทรงนามให้จดจา
เพราะพระองค์ทรงธรรมเป็นผู้นาสรรค์สร้างบันดาล
เกี่ยวกับสร้างสรรค์ผองเรายึดมั่นดังท่านบิดา
(ดนตรี)
พวกเราเทคนิคอุดร นั้นนามกรได้พระวิษณุองค์พรม
ชื่อเสียงคนเขาชื่นชม ทุกที่นิยมดีเด่นสมญา
พวกเราเทคนิคอุดร (ขาวน้าเงิน) อรชรออนซอนเต็มตา
ร่วมเกล้าเรานี้ขอน้อมวันทา กษัตรานั้นเทิดทูนเหนือดวงใจ
สีประจา
ต้นไม้

: สีขาว และสีน้าเงิน
: ต้นตะแบก

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

11
5
2
4
2
2
6
4
4
4
6
13
3
46

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

งานทะเบียน
นายบัญชา เพ็งสว่าง

งานประชาสัมพันธ์
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม

งานอาคารสถานที่

งานพัสดุ

งานบัญชี
นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์

งานการเงิน
นางสวรินทร์ สกุลพาณิช

งานบุคลากร
นางณัฐพัชร์ งานรุ่งเรืองเกิด

งานบริหารงานทั่วไป
นางพนิดา สุขสบาย

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชํานาญ อยู่แพ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางมยุรา ศรีพงษ์วิวัฒน์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายจตุชัย บุตรนาชิน

งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

งานความร่วมมือ
นายรชต คําพลแสน

นายอํานาจ ทองแสน

งานโครงการพิเศษ
นายคําปัน สิงห์ปั้น

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางพินิจ บุญกว้าง

งานปกครอง
นายสุชาติ คงเจริญ

นายรณชัย อุปชีวะ

งานครูที่ปรึกษา
นายเดือนฉาย ปัดสาแก้ว

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายทองดี มะปะทัง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสมศักดิ์ คํามะมูล

งานวางแผนและงบประมาณ
นายประเสริฐ แสงเดือน

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด

หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
นายธนบดี อินทรเพชร

หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอภิเดช ศิริตัง

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายชัยณรงค์ บุตรจํานง

หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ
นายปัณณทัต ร่มสุข

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายไพฑูรย์ ยศเตา

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายภาคิน อัศวภูมิ

หัวหน้าแผนกสามัญ
นายวรสิทธิ์ ขุนค้า

หัวหน้าแผนกเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง

หัวหน้างานอาชีวระบบทวิภาคี
นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางวัฒนา โอทาตะวงษ์

นายเสกสรร ศรียศ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายสงวนศิลป์ ภูหนองโอง

หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
นายวิรัตน์ นิลนามะ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายเอกวิทย์ ธาตุไชย

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชาญชัย ชาญสุข

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวีรพจน์ ปรีพลู

คณะกรรมการบริหาร

5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
31
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6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.1 อัตรากําลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
242 คน
มีบุคลากรทั้งสิ้น
ก. ข้าราชการ
107 คน
1 ผู้บริหาร
5 คน
2 ข้าราชการครู
99 คน
3 ข้าราชการพลเรือน
3 คน
(บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)
ข. ลูกจ้างประจํา
9 คน
1 ทําหน้าที่สอน
- คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
9 คน
ค. พนักงานราชการ
4 คน
1 ทําหน้าที่สอน
3 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
1 คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
122 คน
1 ทําหน้าที่สอน
83 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
39 คน
6.2 ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ํากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
111
- ปริญญาโท
67
- ปริญญาเอก
4
รวม
182

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
99
คน
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน
4
คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
83
คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
คน
รวม
186
คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
3 คน
8 คน
9 คน
19 คน
- คน
- คน
รวม
39 คน

ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
คน
คน
39
คน
คน
รวม
39
คน

รวม
3
8
9
130
67
4
221

รวม
99
83
39
221

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
1) ข้าราชการ รวม 99 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบตั ิหน้าที่สอนประจําแผนก

1

นายสิทธิศักดิ์ ชําปฏิ

ป. เอก

ศษด.การบริหารการศึกษา

ผู้อํานวยการ

2

นายชาญชัย ชาญสุข

ป.โท

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

3

นายชํานาญ อยู่แพ

ป.โท

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัยพยากร

4

นายเอกวิทย์ ธาตุไชย

ป.โท

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

5

นายวีระพจน์ ปรีพูล

ป.โท

คอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีว

รองผู้อํานวยการฝ่ายรแผนงานและความร่วมมือ

6

นายภาคิน อัศวภูมิ

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

7

นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

8

นายสมศักดิ์ แก้วไสย

ป.โท

ค.อ.ม. เครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

9

นายพุทธ ธรรมสุนา

ป.เอก

ปร.ด หลักสูตรและการสอน

ครูประจําแผนกช่างยนต์

10 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์

ปทส.

เทคนิคยานยนต์

ครูประจําแผนกช่างยนต์

11 นายมงคล บุญกอง

ป.ตรี

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ครูประจําแผนกช่างยนต์

12 นายไพวัลย์ สายพรม

ป.ตรี

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)

ครูประจําแผนกช่างยนต์

13 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร

ป.ตรี

ปทส.ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง

ครูประจําแผนกช่างยนต์

14 นายไพฑูรย์ ยศเตา

ป.โท

M.B.A บริหารธุรกิจ

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

15 นายเสกสรร ศรียศ

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

16 นายอํานาจ ทองแสน

ป.โท

ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

17 นายธวัชชัย กูดอั้ว

ป.โท

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

18 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม

ป.โท

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

19 นายสุดเขต พุกพูน

ป.โท

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

20 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์

ป.ตรี

ศษ.บ.บริหารการศึกษา

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

21 นายวีระชัย โภคชัย

ป.ตรี

คบ.การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

22 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์

ป.ตรี

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

23 นายเรืองสิทธ์ สุวรรณศรี

ป.โท

ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

24 นายพิทูร โยธาประเสริฐ

ป.ตรี

ค.อ.บ. อุตสาหการ

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

25 นายปริญญา ไชยสุรินทร์

ป.โท ค.อ.บ.

การบริหารการศึกษา

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

26 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์

ป.โท

ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ครูประจําแผนกช่างกลโรงงาน

27 นายปัณณทัต ร่มสุข

ป.ตรี

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

28 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

29 นายบัญชา เพ็งสว่าง

ป.โท

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

30 นายปรีชา เริงวิทย์

ป.โท

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา

ครูประจําแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

31 นายเลิศศักดิ์ เปศรี

ป.ตรี

วศ.บ. (อุตสาหการ-เชื่อมประสาน)

ครูประจําแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

32 นายเฉลิมวุฒิ มาตรา

ป.ตรี

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

ครูประจําแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

33 นายวิรัตน์ นิลนามะ

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

34 นายจรูญ พรมสุทธิ์

ป.โท

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

34

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

35 นายธนัช ศรีเมือง

ป.ตรี

คอบ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม ศษม.บริหารการศึกษา

ครูประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

36 นายรณชัย ฆ้องก่ํา

ป.โท

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

37 นายเอกพัฒณ เมืองคู่

ป.ตรี

วศบ.อุตสาหกรรม

ครูประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

38 นายสงวนศิลป์ ภูหนองโอง

ป.ตรี

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล)

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

39 นายพินิจ บุญกว้าง

ป.ตรี

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน

40 นายสุวิช จันทรกอง

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน

41 นายศุภกร เปี่ยมสกุล

ป.ตรี

ปทส.เครื่องกล

ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน

42 นายรชต คําพลแสน

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน

43 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง

ป.โท

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

44 นายชัยณรงค์ บุตรจํานง

ป.โท

ค.อ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

45 นายรณชัย อุปชีวะ

ป.ตรี

ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากําลัง

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

46 นายสัญญา มะโนพันธ์

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

47 นายคณิต พิมพ์คําไหล

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า, วศ.ว วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

48 นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

49 นายพีระยุทธ มัฆนาโส

ป.โท

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

50 นายนรินทร์ สิงห์สกุล

ป.โท

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

51 นายแหนม กาสี

ป.เอก

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

52 นายสมัย ก้งซุย

ป.ตรี

วศ.บ.ไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

53 นายพลเทียน ด่านดาหาร

ป.ตรี

ปทส.ไฟฟ้ากําลัง

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

54 นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา

ป.โท

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

55 นายปราโมช รูปสม

ป.โท

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

56 นายภาคิน ภูมิชัย

ป.ตรี

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

57 นายอภิเดช ศิริตัง

ป.โท

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

58 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

59 นายวัลลภ โพธิ์ใบ

ป.ตรี

ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

60 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว

ป.โท

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

61 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม

ป.โท

เทคโนโลยีสารฯ

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

62 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ

ป.โท

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารฯ

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

63 นายประเสริฐ แสงเดือน

ป.โท

คอมพิวเตอร์ไฟฟ้า (อิเล็กฯ)

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

64 นายชูชาติ เป็นมงคล

ป.โท

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

65 นายคําปัน สิงห์ปั้น

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

66 นายธนพล

ป.โท

ค.อ.บ.ไฟฟ้า

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

67 นายจักรพันธ์ สินเทศ

ป.โท

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

68 นายสมศักดิ์ คํามะมูล

ป.โท

วศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูประจําแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

69 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ

ป.โท

ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

70 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ

ป.โท

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูประจําแผนกสารสนเทศ

71 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์

ป.ตรี

คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูประจําแผนกสารสนเทศ

ธนอนันต์ตระกูล

35
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

72 นายวิชัย แก้วอุดร

ป.ตรี

คบ.คอมพิวเตอร์การศึกษา

ครูประจําแผนกสารสนเทศ

73 นายธนบดี อินทรเพชร

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

74 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง

ป.โท

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

หัวหน้างานสื่อฯ

75 นายสมพาน ชิงชัย

ป.ตรี

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

76 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์

ป.โท

ค.อ.ม. การบริหารการศึกษา

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

77 นายสากล แนวตัน

ป.ตรี

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

78 นายบุญมี ภูครองหิน

ป.ตรี

ปทส. (ก่อสร้าง)

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

79 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท

ป.ตรี

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

80 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า

ป.โท

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาฯ

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

81 นายจตุชัย บุดนาชิน

ป.ตรี

ปทส.โยธา

ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

82 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด

ป.ตรี

คอ.บ.สถาปัตยกรรม

ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์

83 นางสาวเขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม

ป.ตรี

84 นายวรพงศ์

รอบรู้

ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์

85 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า

ป.โท

กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

86 นางพัชรา ศิริรัตน์

ป.ตรี

วท.บ.คณิตศาสตร์

ครูหมวดคณิตศาสตร์

87 นางมยุรา โพธิญาณ

ป.โท

ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา

ครูหมวดภาษาไทย

88 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน

ป.โท

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

หัวหน้าหมวดภาษาไทย

89 นางรัชนีพร สุขเกษม

ป.โท

วศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

ครูหมวดวิทยาศาสตร์

90 นางสาวกอบกุล จงกลนี

ป.โท

กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

ครูหมวดคณิตศาสตร์

91 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว

ป.โท

ศศ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ

92 นางสาวเยาวรินทร์ ศรีอุตมาลย์

ป.โท

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้พูดภาษาอื่น

สามัญภาษาอังกฤษ

93 นางวัฒนา โอทาตะวงษ์

ป.โท

กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

ครูหมวดคณิตศาสตร์

94 น.ส.น้ําฝน ตั้งประเสริฐ

ป.โท

ศศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

ครูหมวดวิทยาศาสตร์

95 นายสุชาติ คงเจริญ

ป.โท

ร.ม.สหวิทยาการเพื่อการพัมนาท้องถิ่น

ครูหมวดสังคม

96 นางนฤมล คงเจริญ

ครูหมวดสังคม

97 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช

ป.โท

M.B.A บริหารธุรกิจ

หัวหน้าหมวดธุรกิจ

98 นางอิสราภา พิลาไชย

ป.โท

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

ครูหมวดพณิชย์

99 น.ส.คมขํา ธรรมรักษา

ป.ตรี

คบ.สังคมศึกษา

ครูหมวดสังคม

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

2) ลูกจ้างประจํา รวม 9 คน (ทําธุรการทั่วไป)
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายธีรยุทธ โนนหิน

ม.6

-

ช่างไม้ ช3/หัวหน้า

2

นายสุรชัย โคตรแสนลี

ม.6

-

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

3

นางสุพรรณี สุดนางาม

ป.ตรี

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

พนักงานพัสดุ ส 3

4

นายสงัด พลทะจักร

ปวส.

พณิชยการ

พนักงานพิมพ์ ส 3

5

นางวาสนา แสนคํา

มศ.3

-

พนักงานพิมพ์ ส 2

6

นางสมคิด งามปัญญา

ป.ตรี

คบ.สังคมศึกษา

พนักงานพิมพ์ ส 3

7

นายพรศักดิ์ คําตะพันธ์

ปวช.

ไฟฟ้า

ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2/หัวหน้า

8

นายเทียบ ดีษะเกตุ

ม.6

-

ช่างไม้ขยายแบบ ช 2

9

นายประสพ สุวรรณชัยรบ

ป.4

-

พนักงานสถานที่ บ 2

36
3) พนักงานราชการ รวม 4
ที่

คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

1

นางฐิตาภรณ์ โยประทุม

ป.ตรี

บธ.บ.การบริหารธุรการ (การบัญชี)

พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ)

2

นางอัจฉรา บุญพรม

ป.ตรี

วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ครูหมวดวิทยาศาสตร์

3

นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์

ป.โท

ค.อ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ครูประจําแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

4

น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน

ป.ตรี

สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

ครูประจําแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์

4) รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค (2) รวม 3
ที่

ชื่อ-สกุล

คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

1

นางณัฐพัชร์ งานรุ่งเรืองเกิด

ปวส.

การตลาด

หัวหน้างานบุคลากร

2

นางพนิดา สุขสบาย

ป.ตรี

การจัดการทั่วไป

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

3

นางณัชชา ชิ้นสวัสดิ์

ป.ตรี

บธ.บ.การบริหารธุรการ (การบัญชี)

หัวหน้างานบัญชี

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

5) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 83
ที่

คน (ครูพิเศษสอน)

ชื่อ-สกุล

1

นายสุริยา สมงาม

ปทส.

เทคนิคช่างยนต์

ครูประจําแผนกช่างยนต์

2

นายศักดิ์ชัย คําพิมพา

ป.ตรี

คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

3

นายการุณ ศิลชัย

ป.ตรี

คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

4

นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์

ป.ตรี

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ครูประจําแผนกช่างยนต์

5

นายสุธี กุลสุวรรณ์

ป.ตรี

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ครูประจําแผนกช่างยนต์

6

นายณัฎฐกร สาสิงห์

ป.ตรี

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ครูประจําแผนกช่างยนต์

7

น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ

ป.ตรี

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

8

นายคมสันต์ คําทองทิพย์

ป.ตรี

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

9

นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์

ป.ตรี

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ครูประจําแผนกช่างยนต์

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายแสงเทียน ทองนาค
นายภูธิต กิติเวียงชนก
นายปรเมศวร์ หย่อนหมื่น
นายจตุรงค์ บันท์ชนะ
นายปริญญา พันธ์ชัย
นายรัฐภูมิ ทวิสุด
นายทวี ไวสีแสง
นายสุวพิชญ์ โมรา
นายวัชระ เบ้าเฮือง
นายพิทักษ์ เหนือโพธิ์ทอง
นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
นายพิสรรค์ แก้วมโน
น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธุ์

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
(ทล.บ.)เทคนิคยานยนต์
ค.อ.บ. วิศวกรรมการผลิต
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์

ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างยนต์
ครูประจําแผนกช่างกลฯ
ครูประจําแผนกช่างกลฯ
ครูประจําแผนกช่างกลฯ
ครูประจําแผนกช่างกลฯ
ครูประจําแผนกช่างกลฯ
ครูประจําแผนกช่างเชื่อมฯ
ครูประจําแผนกช่างเชื่อมฯ
ครูประจําแผนกเทคนิคอุตฯ
ครูประจําแผนกเทคนิคอุตฯ

37
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

น.ส.วงศ์ตะวัน พูลเทกอง
นายนัฐพล พลสมัคร
นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
นายปรีดี ศรีนาม
นายเขมชาติ วรพุฒิ
น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
นายอนันต์ชัย โคตรแสนลี
นายพรประชา สุทธิประภา
นายวสันต์ บุญภา
น.ส.นฤมล ลีพฤติ
นายทวัณ เสนามงคล
นายจักรพงษ์ อุประโคตร
นายศักรินทร์ โพธิ์อุดม
นายภรป ทับทิม
นายชินกร ยอดสง่า
นายทศพล อุภัยพรม
นายบัญชร จิตกาง
นายคมพัฒน์ เผือกคํา
น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
นายฉัตร โพธิ์ยา
นายวัชระ ศรีอุดม
นายจักรกฤษ รอดสุข
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
นายวัชชิระ สังฆะมณี
นางสาวเบญจพร วรรณศิริ
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
นายนันทวุฒิ พายุพัด
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
นาวิสูตร จอมคํา
นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
นายธัญวัฒน์ อําไพฤทธิ์
นายนที ปัชชาเขียว
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
นายปรัชญา มัฆนาโส
น.ส.เกวลิน เพ็งบุญ
นางสาวยุวดี พรมสาร
นายจตุพร นาคเสน
นางสาวตะวัน กองศรี
นางสาวอัจฉรา สีหริ่ง
นางสาววัชราพร หมื่นราชา
นายสุพร เจริญสุข
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม
ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม
คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
ค.อ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
คอบ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)
คอบ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คอบ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คมนาคม
คอบ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คมนาคม
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
บธ.บ.บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
คอบ.วิศกรรมโยธา
คอบ.วิศกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมขนส่ง
คอบ.วิศกรรมโยธา
คอบ.วิศกรรมโยธา
สถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน

ครูประจําแผนกเทคนิคอุตฯ
ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจําแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกช่างไฟฟ้า
ครูประจําแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูประจําแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูประจําแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูประจําแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกช่างอิเล็กฯ
ครูประจําแผนกสารสนเทศ
ครูประจําแผนกสารสนเทศ
ครูประจําแผนกสารสนเทศ
ครูประจําแผนกสารสนเทศ
ครูประจําแผนกสารสนเทศ
ครูประจําแผนกสารสนเทศ
ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจําแผนกช่างก่อสร้าง

38
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

น.ส.ธีรัจฉรา คําดีบุญ
นางสาวจันทรา ชุมดาวงษ์
น.ส.เกล้าเกศา กําพุทธ
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
น.ส.พิมลวรรณ เมฆเวียน
นายกฤษดา เชิดพานิช
น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
น.ส.อารีรัตน์ ลิตาพัณณ์
นางสาวสรรเพชุดา พรหมเมตตา
นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
น.ส.ชนิสรา แสนทิ
นางสาวสุธิดา จันทะวงศ์
นายสุนันท์ สาอุด

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

6) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 29 คน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

คอบ.สถาปัตยกรรม
ศป.บ (ออกแบบภายใน)
คอบ.สถาปัตยกรรม
คอบ.วิศวกรรมโยธา
ส.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.บรรณารักษ์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
(คณิตศาสตร์)
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
วท.บ.(ฟิสิกส์)
คบ.ภาษาไทย
บธ.บ.การสื่อสารการตลาด
วศบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการกีฬา

ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์
ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์
ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์
ครูประจําแผนกเทคนิคสถาปัตย์
ครูหมวดภาษาอังกฤษ
ครูหมวดภาษาไทย
ครูหมวดภาษาอังกฤษ
ครูหมวดคณิตศาสตร์
ครูหมวดภาษาอังกฤษ
ครูหมวดวิทยาศาสตร์
ครูหมวดภาษาไทย
ครูหมวดธุรกิจ
พลศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

1
2

นางศิริรัตน์ สิงห์สกุล
นายชัชวาลย์ มุงคุณ

ป.ตรี
ปวส.

บธ.บ.การบริหารธุรการ (การบัญชี)
เชื่อมโลหะ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

3

นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์

ป.ตรี

บธ.บ. (การตลาด)

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

4

นางสาวณัฎฐนันท์ โมรา

ป.ตรี

บช.บ. การบัญชี

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

5

นส. อรวรรณ วุฒิเสน

ป.ตรี

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

6

นายสัญชัย วังคํา

ป.ตรี

คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

7

นางสุชีรา มะรี

ป.ตรี

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

8

น.ส.สุจิตรา หมู่โยธา

ป.ตรี

คบ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

9

น.ส.ศิริกาญจน์ กันลัยพันธุ์

ป.ตรี

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

10 นายกฤษดา กุลกั้ง

ปวส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

11 น.ส.ณัฐกานต์ ซีแพง

ปวส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

12 น.ส. สิริกร พิมพ์โต

ป.ตรี

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

13 นส. นันท์ชญาน์ ศรีวัฒนทรัพย์

ป.ตรี

บธ.บ. (การตลาด)

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

14 น.ส.สิรีธร อุปสิทธิ์

ป.ตรี

บธ.บ. (การตลาด)

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ

15 น.ส.ปารมิตา ชุมภูนท์

ป.ตรี

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ

16 น.ส.อริศรา สุริยา

ป.ตรี

บธ.บ. (การบัญชี)

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ

17 น.ส.จิราภรณ์ สิมสีดา

ป.ตรี

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

18 น.ส. เมลานี โนนหิน

ป.ตรี

ศศบ.ภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน

19 น.ส.สิวิรินทร์ แย้มเจริญ

ปวส.

การจัดการสํานักงาน

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

20 น.ส.ละออ ดาขาว

ปวส.

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

21 น.ส.เนตรนพิศ เทศจําปา

ปวส.

สารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

22 นายวิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์

ปวส.

ไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

23 นายธนาเสฎฐ์ พึ่งกิจทวีโชติ

ป.ตรี

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

24 น.ส.นิภาดา จันแดง

ป.ตรี

บธบ.การจัดการทั่วไป

จนท.งานโครงการพิเศษ,จนท.งานครูที่ปรึกษา

25 ส.อ.หญิงเพชรจิรารัตน์ รังศรี

ป.ตรี

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

39
26 นางสุภาดา พลทัสสะ

ป.ตรี

บธ.บ.(การบัญชี)

เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

27 นายธนาธิป ภัคดีศรี

ป.ตรี

รบ.(การพัฒนาชุมชน)

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

28 น.ส.นุชนาฎ บุญผา

ปวส.

การจัดการโลจิสติก

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

29 นางรัตน์ติกา เกตานนท์

ป.ตรี

บธ.บ.(การตลาด)

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจําแผนก

7) ลูกจ้างชั่วคราว รวม 10 คน (แม่บ้าน นักการภารโรง)
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายสุระเดช ยิ่งคงดี

ปวช.

ไฟฟ้า

พนักงานขับรถยนต์

2

นายสง่า สมบูรณ์

ม.6

-

งานอาคารสถานที่

3

นายไมตรี บันสีนวน

ป.6

-

งานอาคารสถานที่

4

นายอิศรานุพงษ์ ศรีรันต์

ม.6

-

งานอาคารสถานที่

5

นายไพรัช จงรักกลาง

ม.6

-

งานอาคารสถานที่

6

นายสมพงษ์ พะชะ

ป.6

-

งานอาคารสถานที่

7

น.ส.รัติยา ศรีจันทรา

ป.6

-

แม่บ้าน

8

นางสลาลัย ศรีรักษา

ม.6

-

แม่บ้าน

9

น.ส.แก้วใจ ชัยวงศ์

ม.6

-

แม่บ้าน

ม.6

-

แม่บ้าน

10 น.ส.นวรัตน์ ทาสีทอง

รวม
รวม (ยอดยกไป)

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางาน เครื่องกลฯ
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ประเภทวิชา/สาขา

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

121

70

6
138

335
1,052

129

11
136

422

390

22

266

374

295 1,052

116

5

67

107

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
146

ปี่ที่ 1

คน

949

449

13

8

500

130
37

15

108

146

137
54

12

129

160

949

21

267
91

27

237

306

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น
3,487
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)

28

11

67

39

4

12

23

67

11

4

12

40

2,068

32

661
91

22
27

266
237
12

374
306
40

รวมทั้งสิ้น
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 2
รวม

17

ปี่ที่ 1

หน่วย : คน

40

รวม
รวม (ยอดยกไป)

รวม (ยอดยกมา)
1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานระบบโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม/สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการก่อสร้าง/สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
1.7 สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาช่างโยธา
- สาขาวิชาโยธา/สาขางานโยธา
1.8 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ประเภทวิชา/สาขา

57

12

23

44

35

506
1,654

90

47

30

70

37

696

ปี่ที่ 1
422

41

36

72

155

89

59

227

-

47

56

23

11

60

81

112

42

11

14

129

692 646 1,338
1,338

34

56

19

14

69

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2 รวม
1,052
500
449
949

452 1,654

-

-

80

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
335
295

ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)

6

76

42

3

76

9

3,068

153

267

131

11

73

236
129

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 2
รวม
39
67
2,068

34

ปี่ที่ 1
28

หน่วย : คน

41

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

รวม
รวมทั้งสิ้น

558
1,801

749

108

39

494 1,801

34

8

81

86

43
62

813 797 1,610
1,610

45

48

38

36

28
30

15
32

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2 รวม
1,654
692
646 1,338

รวมทั้งสิ้น
คน
.....600...........
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน

39

35

ทั้งปีการศึกษา (2561)
.....600........... คน
................ คน

13

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
506
452
18

ปี่ที่ 1
696

รวม (ยอดยกมา)
1.9 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชา/สาขา

ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

76

42

3,487

...............คน
................คน

76

189

86

39
43
62

รวมทั้งสิ้น
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 2
รวม
42
76
3,068

34

ปี่ที่ 1
34

หน่วย : คน

42

รวม
รวม (ยอดยกไป)

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางาน ติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางาน เครื่องกลฯ
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง/สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ประเภทวิชา/สาขา

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.2 เป้าหมายจํานวนนักเรียนนักศึกษา
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

146

129

11

136

422
1,257

200

120

20

160

500

ปี่ที่ 1

คน

434

37

319

467

280

20

60

40

80

80

780

500

8

137
54

12

129

160

780

28

137
54
60

60

209

240

ภาคเรียนที่ 2/2562(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2 รวม

335 1,257

138

6

70

121

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

รวมทั้งสิ้น
3,860
ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

40

20

68

28

11

17

68

31

37

2,105

28
31

571
54
60

37
60

240
37
319
209

467

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 2
รวม

20

ปี่ที่ 1

หน่วย : คน

43

รวม
รวม (ยอดยกไป)

90

47

30
70
37
18

714
1,993

20

40
40
40
20

760

51

112

154

93

79

247

519 1,993

13

35

44

23

12

57

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
422
335
100

ปี่ที่ 1
500

รวม (ยอดยกมา)
1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานระบบโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม/สาขางานระบบสื่อสารวิทยุ
1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการก่อสร้าง/สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
1.7 สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาช่างโยธา
- สาขาวิชาโยธา/สาขางานโยธา
1.8 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.9 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ประเภทวิชา/สาขา

15
32

34

56

19

14

69

55
92

74

116

59

54

149

640 739 1,379
1,379

40
60

40

60

40

40

80

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2 รวม
1,257
280
500
780

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

60
94

34

6

94

26

51
55
92

112
74

154
116

93
59

133

26

247
149

รวมทั้งสิ้น
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 2
รวม
28
68
2,105

20

ปี่ที่ 1
40

หน่วย : คน

44

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม (ยอดยกมา)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชา/สาขา

ทั้งปีการศึกษา (2562)
.....600........... คน
................ คน

547 2,153

36

38

116

118

813 1,613

1,613

800

80

80

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

2,153

766

120

28

40

52

40

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2 รวม
1,993
640
739 1,379

40

840

ปี่ที่ 1
760

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
714
519

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

94

34

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตรอื่น ๆ

60

94

...............คน
...700...คน

3,860

236

158

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม
60
34
94

หน่วย : คน

45

46

1. การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/โครงการ
งบรายจ่าย/ประเภท

แผนบุคลากร
ภาครัฐ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

รายจ่ายอื่นๆ

รวม

1. ประมาณการรายรับ
1.1 งบบุคลากร

1,063,800.00

-

57,028,510.00

-

-

58,092,310.00

- เงินเดือน

-

-

46,810,712.00

-

-

46,810,712.00

- เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน

-

-

7,596,000.00

-

-

7,596,000.00

- ค่าจ้างประจํา

-

-

2,621,798.00

-

-

2,621,798.00
1,063,800.00

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าครองชีพชั่วคราว (พนักงานราชการ)
1.2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

1,063,800.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,743.00

1,304,200.00

9,211,000.00

2,000,000.00

-

12,560,943.00

45,743.00

1,304,200.00

7,511,000.00

2,000,000.00

-

10,860,943.00

1,304,200.00

7,511,000.00

2,000,000.00

-

10,815,200.00

1. ค่าบริหารจัดการศึกษา

-

2. ค่าเช่าบ้าน

-

-

-

-

-

-

3. ค่าเช่าที่ดิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,700,000.00

-

-

1,700,000.00

-

-

25,371,600.00

-

-

25,371,600.00

- ค่าครุภัณฑ์

-

-

2,900,000.00

-

-

2,900,000.00

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

22,471,600.00

-

-

22,471,600.00

1.4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

-

-

-

245,000.00

245,000.00

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

245,000.00

245,000.00

245,000.00

96,269,853.00

4. ค่าสมทบประกันสังคม
5. อื่นๆ
- ค่าสาธารณูปโภค
1.3. งบลงทุน

2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดําเนินการ

45,743.00

1,109,543.00

1,304,200.00

91,611,110.00

2,000,000.00

1,063,800.00
45,743.00

1,304,200.00

57,028,510.00
9,211,000.00

2,000,000.00

2.3 งบลงทุน

-

-

2.4 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

-

รวมทั้งสิ้น

1,109,543.00

1,304,200.00

25,371,600.00
91,611,110.00

2,000,000.00

45,743.00
-

-

58,092,310.00
12,560,943.00

-

25,371,600.00

245,000.00

245,000.00

245,000.00

96,269,853.00
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1.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา
1.1 หลักสูตร ปวช.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)

จํานวน

2,050

คน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พ.ค. 2562 -ก.ย. 2562)

จํานวน

2,256

คน

รวมทั้งสิ้น

4,306

2 ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2562
2.1 งบอุดหนุนการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน
รวมทั้งสิ้น

13,994,500.00

บาท

13,994,500.00

บาท

7,005,600.00

บาท

3 ประมาณการรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน (70*8,340*12)

จํานวน

ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (29*7,670)*12

จํานวน

-

บาท

ค่าจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน,นักการภารโรง (10*6,140)*12

จํานวน

-

บาท

ค่าครองชีพชั่วคราว

จํานวน

1,542,000.00

บาท

ค่าตอบแทน

จํานวน

4,146,040.00

บาท

ค่าใช้สอย

จํานวน

1,100,860.00

บาท

ค่าวัสดุ

จํานวน

-

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

จํานวน

-

บาท

ค่าวัสดุโครงการ

จํานวน

งบดําเนินงาน

200,000.00

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา,สํานักงาน)

จํานวน

-

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

-

บาท

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

จํานวน

-

บาท

โครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

จํานวน

-

บาท

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา

จํานวน

-

บาท

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)

จํานวน

-

บาท

จํานวน

-

บาท

งบอุดหนุน (งบอุดหนุนทั่วไป)

งบรายจ่ายอื่น
สํารองฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

13,994,500.00

บาท
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1.3 การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี )
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 จํานวนนักเรียน หลักสูตร ปวช.
1)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)

จํานวน

2,050

คน

2)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2562)

จํานวน

2,256

คน

4,306

คน

รวมทั้งสิ้น
2 ยอดคงเหลือ
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
1)หนังสือเรียนฟรี

จํานวน

1,239,617.71

บาท

2)ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน

1,857,383.58

บาท

3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน

2,851,798.82

บาท

4)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จํานวน

800,592.03

บาท

6,749,392.14

บาท

รวมทั้งสิ้น
3 ประมาณการรายรับ งบประมาณปี 2561
1)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับ ปวช 2,050 คน
-ค่าหนังสือเรียน

จํานวน

2,050,000.00

บาท

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน

471,500.00

บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จํานวน

973,750.00

บาท

จํานวน

3,495,250.00

บาท

-ค่าหนังสือเรียน

จํานวน

2,256,000.00

บาท

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน

518,880.00

บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน

1,781,100.00

บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จํานวน

1,071,600.00

บาท

จํานวน

5,627,580.00

บาท

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี คงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

จํานวน

6,749,392.14

บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จํานวน

3,495,250.00

บาท

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จํานวน

5,627,580.00

บาท

15,872,222.14

บาท

รวมทั้งสิ้น

-

บาท

2)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับ ปวช 2,256 คน

รวมทั้งสิ้น
4 รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
5 ประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
5 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
-ค่าหนังสือเรียน

จํานวน

5,545,617.71

บาท

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน

2,847,763.58

บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน

4,632,898.82

บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จํานวน

2,845,942.03

บาท

จํานวน

15,872,222.14

บาท

จํานวน

14,896,000.00

บาท

รวมทั้งสิ้น
ค่าจัดการเรียนการสอน
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1.4 การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินรายได้)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา
1.1 หลักสตูร ปวช. และ ปวส.
ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2561 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)

จํานวน

3,944

คน

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2562)

จํานวน

4,030

คน

จํานวน

1,600

คน

แบบที่ 1 สะสมหน่อยกิต (ม.1 - ม.3)

จํานวน

-

คน

แบบที่ 2 ปกติ (ม.ปลาย)

จํานวน

-

คน

-

คน

1.2 หลักสูตรวิชาระยะสั้น (สําหรับประชนทั่วไป)
1.3 หลักสูตรทวิศึกษา

รวมทั้งสิ้น
1.4 หลักสูตรทวิภาคี
1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)

จํานวน

84

คน

ป.ตรี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 (พ.ค. 2562 - ก.ย. 2562)

จํานวน

94

คน

9,752

คน

รวมทั้งสิ้น
2 ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

จํานวน

27,782,144.84

บาท

รายรับที่จะเก็บได้ (ค่าลงทะเบียน)

จํานวน

12,015,300.00

บาท

ค่าบํารุงการศึกษาอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2562

จํานวน

6,202,555.16

บาท

46,000,000.00

บาท

รวมทั้งสิ้น
3 ประมาณการรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน (12*8,340*12)

จํานวน

1,200,960.00

บาท

ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (29*7,670*12)

จํานวน

2,669,160.00

บาท

ค่าจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน,นักการภารโรง (10*6,140)*12

จํานวน

736,800.00

บาท

ค่าครองชีพชั่วคราว

จํานวน

-

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

จํานวน

7,758,760.00

บาท

ค่าใช้สอย

จํานวน

1,825,749.00

บาท

ค่าวัสดุ

จํานวน

500,000.00

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

จํานวน

2,836,984.00

บาท

ค่าวัสดุตามโครงการ

จํานวน

8,898,300.00

บาท

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (สํานักงาน/ แผนกวิชา)

จํานวน

7,322,750.00

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

-

บาท

จํานวน

-

บาท

งบลงทุน

งบอุดหนุน
ค่าวัสดุตามโครงการ (เสริมสร้างนวัตกรรมฯ)
งบรายจ่ายอื่น
สํารองฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

12,250,537.00

บาท

จํานวน

46,000,000.00

บาท
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2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
1. ประมาณการรายรับ

172,136,575.14 บาท

1.1 เงินรายได้ (บกศ.)
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

46,000,000.00 บาท
27,782,144.84 บาท
18,217,855.16 บาท

1.2 เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป)
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
1.3 เงินอุดหนุนฯ ค่าจัดการเรียนการสอน
1.4 เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี 15 ปี
1.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

96,024,853.00
58,092,310.00
12,560,943.00
25,371,600.00
13,994,500.00
15,872,222.14
245,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
2.1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจํา

172,136,575.14 บาท
71,726,830.00
46,810,712.00
2,621,798.00
7,596,000.00
1,063,800.00
12,092,520.00
1,542,000.00
42,193,578.03
18,120,000.00
3,195,802.00
5,100,000.00
4,636,984.00
11,140,792.03
32,694,350.00
22,471,600.00
10,222,750.00
13,026,280.11
13,026,280.11

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

- สนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อื่น ๆ
2.5 งบรายจ่ายอื่น
12,495,537.00
- โครงการตามนโยบาย สอศ.
245,000.00
- โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
- เงินสํารอง
12,250,537.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- ค่าครองชีพชั่วคราว
2.2 งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุตามโครงการ
2.3 งบลงทุน
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
2.4 งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี

Jin

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ(ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
ปวช.

ปวส.

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,304,200.00
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนข้าราชการ
1.2 เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
1.3 ค่าจ้างจ้างประจํา
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) จํานวน 82 ราย
1.6 ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างประเทศ) จํานวน 2 ราย
1.7 ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จํานวน 29 ราย
1.8 ค่าจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน,นักการภารโรง) จํานวน 10 ราย
1.9 ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ํา)
2.1.2 เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
2.1.3 เงินค่าสอนพิเศษ
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ํา)
2.2.2 ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ํา)
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.2.4 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
2.2.5 ค่าซ่อมครุภัณฑ์
2.2.6 ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ
2.2.8 ค่าเงินสมทบประกันสังคม
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
2.3.2 วัสดุการศึกษา
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-

91,611,110.00
57,028,510.00
46,810,712.00
7,596,000.00
2,621,798.00
-

เงินรายได้

โครงการ

ระยะสั้น

ปริญญาตรี

2,000,000.00
-

1,304,200.00
800,000.00

9,211,000.00
4,915,200.00

2,000,000.00
500,000.00

800,000.00
504,200.00
504,200.00
-

4,915,200.00
2,595,800.00
2,595,800.00
-

500,000.00
1,500,000.00
200,000.00
1,300,000.00
-

รวม

1.แผนบุคลากร
2.โครงการ
3. โครงการเรียนฟรี 15 4.โครงการงบอื่น ๆ ที่
ภาครัฐ
งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
ปี
ได้รับจัดสรรจาก สอศ.

รวม

บกศ.

รวมทั้งสิ้น

-

94,915,310.00

1,109,543.00

13,994,500.00

15,872,222.14

31,221,265.14

46,000,000.00

172,136,575.14

-

57,028,510.00
46,810,712.00
7,596,000.00
2,621,798.00
12,515,200.00
6,215,200.00

1,063,800.00
1,063,800.00
45,743.00
-

8,547,600.00
7,005,600.00
1,542,000.00
5,446,900.00
4,146,040.00

480,000.00
480,000.00
2,365,942.03
-

-

10,091,400.00
1,063,800.00
7,005,600.00
480,000.00
1,542,000.00
7,858,585.03
4,146,040.00

4,606,920.00
1,200,960.00
2,669,160.00
21,819,793.00
7,758,760.00

71,726,830.00
46,810,712.00
7,596,000.00
2,621,798.00
1,063,800.00
8,206,560.00
480,000.00
2,669,160.00
736,800.00
1,542,000.00
42,193,578.03
18,120,000.00

-

6,215,200.00
4,600,000.00
200,000.00
4,400,000.00
-

45,743.00
45,743.00
-

1,064,000.00
3,082,040.00
1,100,860.00
370,801.00
730,059.00
-

223,450.00
223,450.00
-

-

1,064,000.00
3,082,040.00
1,370,053.00
370,801.00
223,450.00
775,802.00
-

556,000.00
7,202,760.00
1,825,749.00
1,329,199.00
120,000.00
376,550.00
500,000.00
500,000.00
-

1,620,000.00
16,500,000.00
3,195,802.00
1,700,000.00
120,000.00
600,000.00
775,802.00
5,100,000.00
700,000.00
4,400,000.00
-

245,000.00

736,800.00

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ(ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
ปวช.
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)
2.4.1 ค่าโทรศัพท์
2.4.2 ค่าน้ําประปา
2.4.3 ค่าไฟฟ้า
2.4.4 ค่าไปรษณีย์
2.4.5 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2.4.6 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
2.4.7 ค่าบริการเช่าเคเบิล TV
2.5 วัสดุตามโครงการ
ว1/62 โครงการเตรียมความพร้อม V-NET
ว2/62 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2562
ว3/62 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ว4/62 โครงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในสถานประกอบการ
ว5/62 โครงการ นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
ว6/62 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจําปีการศึกษา 2562
ว7/62 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
ว8/62 โครงการนิเทศแผนกการสอน นิเทศการสอนครู และประเมินการสอนของครู
ว9/62 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ว10/62 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ว11/62 โครงการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รัตนกวีไทย
ว12/62 โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2562
ว13/62 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (English's Got Talent)
ว14/62 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสู่สากล 2019
ว15/62 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา
ผ1/62 โครงการดําเนินการศูนย์บ่มเพาะการเป็ยผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2562
ผ5/62 โครงการศึกษาดูงานการเตรียมประเมินภายนอกรอบที่ 4
ผ6/62 โครงการศึกษาดูงาน APAC
ผ7/62 โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวฏิบัติการประกันคุณภาพ
ผ8/62 โครงการเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่ 3
ผ9/62 โครงการการใช้ Google Application เพื่องานบริหารการศึกษา
ผ10/62 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562
บ1/62 โครงการรับใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปี2561
พ1.62 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
พ2.62 โครงการบริการให้คําปรึกษา

ปวส.
-

1,700,000.00
1,700,000.00
-

เงินรายได้

โครงการ

ระยะสั้น

ปริญญาตรี
-

-

รวม
1,700,000.00
1,700,000.00
-

1.แผนบุคลากร
2.โครงการ
3. โครงการเรียนฟรี 15 4.โครงการงบอื่น ๆ ที่
ภาครัฐ
งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
ปี
ได้รับจัดสรรจาก สอศ.
-

200,000.00
200,000.00
-

100,000.00
100,000.00
2,042,492.03
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
5,000.00
10,000.00
70,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
3,000.00
15,000.00
2,000.00

-

รวม
100,000.00
100,000.00
2,242,492.03
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
5,000.00
200,000.00
10,000.00
70,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
3,000.00
15,000.00
2,000.00

บกศ.

รวมทั้งสิ้น

2,836,984.00
21,000.00
260,000.00
2,300,000.00
20,000.00
225,984.00
10,000.00
8,898,300.00
-

4,636,984.00
21,000.00
260,000.00
4,000,000.00
20,000.00
100,000.00
225,984.00
10,000.00
11,140,792.03
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
5,000.00
200,000.00
10,000.00
70,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
3,000.00
15,000.00
2,000.00

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ(ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
ปวช.
พ3.62 โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
พ4.62 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่
พ5.62 โครงการจัดทุนการศึกษา
พ6.62 โครงการจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯและแนะแนวศึกษา
พ7.62 โครงการจัดหางาน
พ8.62 โครงการเทคนิคปริทัศน์ (Open house)
พ9.62 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประจําห้องพยาบาล
พ10.62 โครงการนิเทศและอบรมคุณธรรม (Home room) ปีการศึกษา 2562
พ11/62 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
พ12/61 โครงการศูนย์อาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
พ13/61 โครงการศูนย์อาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ ปี 2562
พ14/61 โครงการศูนย์อาชีวอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" ปีงบประมาณ 2562
พ15/61 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความ
พ16/61 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บัดทุกข์ บํารุงสุข และให้บริการ) ปีงบประมาณ 2562
พ17/61 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it ICT
พ18/61 โครงการตามรอยพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ19/61 โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วท.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562
นว.1/62 โครงการผลิตนววัฒกรรมสื่อการเรียนการสอน
ซค.1/61 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์
พส.1/61 โครงการพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
3. งบลงทุน
3.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สํานักงาน (ครุภัณฑ์)
3.1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
3.2 สิ่งก่อสร้าง
3.2.1 อาคารอํานวยการ
3.2.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตรม. (งบผูกพันธ์)
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี
ค่าหนังสือ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. งบรายจ่ายอื่น
5.1.สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. ,กระทรวงฯ, พื้นที่
5.2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

ปวส.

เงินรายได้

โครงการ

ระยะสั้น

ปริญญาตรี

1.แผนบุคลากร
2.โครงการ
3. โครงการเรียนฟรี 15 4.โครงการงบอื่น ๆ ที่
ภาครัฐ
งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน
ปี
ได้รับจัดสรรจาก สอศ.

รวม

-

25,371,600.00
2,900,000.00
2,900,000.00

-

-

25,371,600.00
2,900,000.00
2,900,000.00

-

-

2,000.00
30,000.00
3,000.00
20,000.00
2,000.00
25,000.00
10,000.00
60,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
1,446,492.03
-

-

22,471,600.00
11,373,300.00
11,098,300.00
-

-

22,471,600.00
11,373,300.00
11,098,300.00
-

-

-

13,026,280.11
5,545,617.71
2,847,763.58
4,632,898.82
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

บกศ.

รวมทั้งสิ้น

2,000.00
30,000.00
3,000.00
20,000.00
2,000.00
25,000.00
10,000.00
60,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
1,446,492.03
-

70,000.00
154,100.00
170,200.00
95,000.00
8,409,000.00
7,322,750.00
7,322,750.00
7,322,750.00

2,000.00
30,000.00
3,000.00
20,000.00
2,000.00
25,000.00
70,000.00
10,000.00
60,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
1,600,592.03
170,200.00
95,000.00
8,409,000.00
32,694,350.00
10,222,750.00
10,222,750.00

245,000.00
-

13,026,280.11
5,545,617.71
2,847,763.58
4,632,898.82
245,000.00
-

12,250,537.00
12,250,537.00

22,471,600.00
11,373,300.00
11,098,300.00
13,026,280.11
5,545,617.71
2,847,763.58
4,632,898.82
12,495,537.00
12,250,537.00

245,000.00

245,000.00

245,000.00

