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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน ์
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 
ภารกิจ 
 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 
 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

 
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 



 4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร ทาง
ศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ด ี

1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 3.6 จัดระเบียบสังคม 
 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

 
 นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหา
ขาดแคลนน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง 
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียน 
 7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน 
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง ของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล 
 4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 



 5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -ชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็น ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน -
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 



 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้ านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่ าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 



 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
พ้ืนที ่
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์   
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สามัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ใน

รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต สื่อการ

เรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 



มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑ์ มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
ใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

กลยุทธ์ 
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และ

ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
2.4 สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
การพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพ่ิม

จำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนา
ความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

กลยุทธ์ 
3.1 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน

ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและ



ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

กลยุทธ์ 
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ

วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างกว้างขวาง 
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร 
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่

ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ  

การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ เป็นอกภาพ  
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หนว่ยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการ จัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็น

ที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอำนาจลงไปสู่
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 



6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 

6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ ำ 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน

กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
 

 
ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ 

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล                 บริหารงานประจำ 
 นำภาพลักษณ์ที่ดี                       ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาค ี
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น              หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า       พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ" 
  
  1.  ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
  2.  พัฒนาครูและองค์กร 
  3.  เน้นสอนระบบทวิภาคี 
  4.  นำสิ่งดีดีสู่สังคม 
  5.  เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
  6.  สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
  7.  พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรม)เทคโนโลยี 
  8.  ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
  9.  เน้นทำงานประสานชุมชน 
  10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

“ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่าสถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลัก คือ การ
ผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง และมีจิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้
เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
  1.  จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  2.  ส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัย เพ่ือนำข้อมูลด้านต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  3.  จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  4.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพ 
  5.  เป็นศูนย์ให้บริหารทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  6.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ 
  7.  จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยา
เสพติดเพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

2.2  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล) 

ปี  2533 เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี  2535 เป็นสถานศึกษาดีเด่น  ประเภทอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา 
ปี  2539 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปี  2540 ชนะเลิศสถานศึกษาที่นำจิตพิสัยมาพัฒนาการเรียนการสอนระดับประเทศ 
ปี  2541 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่นำจิตพิสัยมาพัฒนาการเรียนการสอนระดับจังหวัด 
ปี  2546 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัด  และรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ  เขตการศึกษา  11 
ปี  2547 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา  (สมศ.) 



ปี  2548 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปี  2549 ได้รับโล่สรรเสริญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ด้านความร่วมมือ  และความเสียสละในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ปี  2552 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณชั้นที่  3  จากสภากาชาดไทย  ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจการ
กาชาดดีเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ปี  2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์การมหาชน)  ด้านการอาชีวศึกษา 
ปี  2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
ปี  2559 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
 

ผลงานภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 – ปัจจุบัน 
 
ปีการศึกษา  2560 
ระดับชาติ 
  ทีม เซราะกราวโรบอท   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ   ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  
“การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย” ระดับชาติ  ประจำปีพุทธศักราช  2560  ระหว่างวันที่  26 – 30  มกราคม  2560  ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จังหวัปทุธานี 

 ทีมเซราะกราวโรบอท  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU)  
รอบชิงชนะเลิศ  พุทธศักราช 2560  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระหว่างวันที่  7 - 12 มีนาคม 2560  ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
  ทีมเซราะกราวโรบอท  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศไทย  ประจำปีพุทธศักราช  2560  ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 
รังสิต   

 นางสาวปาจรีย์  ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับที่ 4  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ผ ลิ ต ห นั งสื อ ร าช ก า รภ าย น อ ก   ร ะ ดั บ ป ระก าศ นี ย บั ต ร วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง  (ป ว ส .) ”  
ระดับชาต ิประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 นางสาวรัชดาภร  เฉยรัมย์ และนางสาวสุกัญญา  พลึกรุ่งโรจน์ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 นางสาวกรรณิการ์  โกติรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับที่ 13  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด



ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 
– 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ได้รับรางวัลอันดับที ่12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาต ิประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้รับรางวัลอันดับที ่11  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์  (PLC)” ระดั บชาติ  ประจำปี การศึ กษา 2560 ระหว่ างวั นที่  1 – 5  กุ มภาพั นธ์  2561   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส 
ระดั บ  ป วส .”  ระดั บ ช าติ  ป ระจ ำปี ก ารศึ ก ษ า  2 5 60  ระห ว่ า งวั น ที่  1  – 5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 61   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 นายนิติกร  สนศรี  นางสาวเพชรลัดดา  เกตุดอน  และนางสาวสกุลทิพย์  เนือนสกุล   นักศึกษาแผนก
วิชาการตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge” ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอันดับที่ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง  (ป วส .)” ระดั บ ช าติ  ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 2 560  ระห ว่ า งวั น ที่  1  – 5   กุ ม ภ า พั น ธ์  2 561   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 
2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 
กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ Homor Award  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทกำหนดโจทย์” ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึ งวันที่ 3 มีนาคม 
2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 



ระดับภาค 
  หมวดวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ  “ชื่อผลงาน  เครื่องตัดไม้แว่นสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์” 
ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
  หมวดวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ  “ชื่อผลงาน  เครื่องแยกฝากกระป๋องกาแฟแบบใช้แม่
แรงไฮดรอลิกด”์ ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
  นายอนุสรณ์  ฟองชัย, นายวรัญญู  นคร และนายสายฟ้า  นาครินทร์   นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลอับดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ก ารแ ข่ งขั น ทั ก ษ ะ งาน เค รื่ อ ง ย น ต์ เล็ ก  ร ะ ดั บ ป ระก าศ นี ย บั ต ร วิ ช าชี พ  (ป ว ช .)”  ร ะ ดั บ ภ าค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

 นายปัญญา  รักษา และนายอนุสรณ์  ไกรสะรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลอับดับ 8 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะ
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายวสันต์  พรมประโคน, นายวันวิชัย  ผลสวิง และนายอัจฉริยะ  นามสว่าง นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
โยธา  ได้รับรางวัลอับดับ 9 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น  “การแข่ งขั นทั กษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพชั้ นสู ง (ปวส.)” ระดั บภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายคัมภีร์  ศรีผุย, นางสาวกมลพรรณ  สอมประโคน และนางสาวอรอนงค์  บำรุงนา นักศึกษาแผนก
วิชาช่างโยธา  ได้รับรางวัลอับดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายจิรวัฒน์  อารยนันทพงศ์, นายพลฤทิธิ์  คะเรียงรัมย์, นายกฤษกร  บรรเทิงใจ และนางสาวรัตนาพร  ฉิมงาม 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายณัฐวุฒิ  พงษ์ขุนทด และนางสาวพิมพิณนารินทร์  สิริธีรกุล นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม  
ได้รับรางวัลอับดับ 9 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การแข่ งขั นทั กษ ะการ เขี ยน แบ บ ก่ อส ร้ าง  ระดั บ ป ระกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ  (ป ว ช .)”  ระดั บ ภ าค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 



 นางสาวพรนิภา  อินละคร  และนายอานุภาพ  ถานา  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายทวีวัฒน์  ผางเวทย์, นายสุทธิกานต์  มหาชะโร และนายนฤพล  ศรีเฉลิม นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” 
ร ะ ดั บ ภ าค  ภ าค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ  ค รั้ ง ที่   2 7  ป ร ะ จ ำ ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ร ะ ห ว่ า ง 
วันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายกิตติวัฒน์  ศาลางาม, นายกิตติศักดิ์  ฟองกระโทก และนายภานุพงศ์  สุยะ นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้ น  “การแข่ งขันทั กษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้ วยคอมพิวเตอร์ ”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายนราวัฒน์  สายเมือง  และนายศราวุฒิ   เพ็ชรกล้า  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  
27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายบุญฤทธิ์  แซ่เลื่อง  และนายทักษ์สิน  ปรากฏกล้า  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ได้รับรางวัลอันดับ 11  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายจิรเมธ  วีระนันทสิทธิ์  และนายเกียรติศักดิ์  นุพันรัมย์   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “การแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  
27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายจิรภัทร  แสนกล้า  และนายวรรธนะ  นามบุตร  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เฟส ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ  
ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายกวิน  ศรีขวัญเมือง, นายพิพัฒน์  โพดรัมย์  และนายสุรยุทธ์  จันทร์อยู่จริง  นักศึกษาแผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์  ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายธนาคาร  พรมแสน,  นายธีรยุทธ  ช่างทำ  และนายพลพล  พิศเพ็ง  นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  (Mobile Amplifier)  



ระดับ ปวช.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายสุรัช  สายน้อย  และนายสันติ  ผลวัฒ  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ได้รับรางวัลอันดับ 9  จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเชื่อม 
GTAW&GMAW&SMAW ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายวรพล  เอิบอ่ิม,  นายอุทิศ  จะเรืองรัมย์  และนายภควัต  จันทร์นุช  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายเกียรติศักดิ์   ดู เรืองรัมย์   และนายเพลิง  ร่มโพธิ์ทอง  นั กศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน   
ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะงานกลึง กัด ตัดไสชิ้นงาน ระดับ ปวช.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายธีรศักดิ์  ตุพิมาย  และนายชวาล  อาญาเมือง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ได้รับรางวัลอันดับ 
16   จากการแข่ งขั นทั กษะวิชาชี พและการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาพ้ื นฐาน  และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น  
“ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายนพรุจ  ทองทับพันธ์  และนายไวยกรณ์  โภชนา  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ได้รับรางวัลอันดับ 
10  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะออกแบบและ
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวรัชดาภร  เฉยรัมย์  และนางสาวสุกัญญา  พลึกรุ่งโรจน์นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวกรรณิการ์  โกติรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27  ประจำปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวพรลิชา  ฝุ่นตะคุ  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27  
ประจำปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวปาจรีย์  ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 



“การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายนิติกร  สนศรี  นางสาวเพชรลัดดา  เกตุดอน  และนางสาวสกุลทิพย์  เนือนสกุล   นักศึกษาแผนก
วิชาการตลาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวสุพัตตรา  เปนะรัมย์, นางสาวภาวิณี  ลำมะนา, นางสาวจารุวรรณ  ดวงมาลา, นางสาวปริญญา  อินทร์รัมย์  
และนางสาวน้ำฝน  คะเลารัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลอันดับ 4  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวกลุญาดา  เจริญรัมย์,  นางสาวกันตนา  มานรัมย์,  นางสาวภัทราพร  ชะใบรัมย์  และนางสาว
อริสา  ตรีธารทิพย์วงศ์  นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้รับรางวัลอันดับ 4  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายโชคอนันต์  กระพรรณ  และนายพลากร  เข็มโคกกรวด  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ได้รับ
รางวัลอันดับ 4  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การ
แข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวสายธาร  อุตมะ,  นางสาววิชุดา  ทองสูงเนิน  และนางสาวณัฐญา  เฉลียวสิน  นักศึกษาแผนก
วิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 8  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายสุทิวัส  สำเร็จรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 15  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Classic Bartender” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายอัครเดช  ปาสาบุตร  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Flair Bartender” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายธนากร  วรรณชาลี และนางสาวรุ่งนภา  สายบุตร  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ได้รับ
รางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ประเภทหอยทอดจานร้อน Street Food)” ระดับภาค ภาค



ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวพิชญานันท์  บัตรรัมย์  และนางสาวยุภา  ยิวารัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
ได้รับรางวัล อันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  ประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพจนา
หลักประกอบลีลา Food Healthy Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายวรุตม์  เบญจมาศ,  นางสาวเพ็ญพรรณ  อ่อนระอา  และนายกัมปนาท  บุตรเพชร  นักศึกษาแผนกวิชา ผ้า
และเครื่องแต่งกาย  ได้รับรางวัล อันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น  “การแข่ งขันทั กษะการออกแบบและการตัดเย็บเครื่องแต่ งกาย” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวศศิธร  นิพรรัมย์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น  “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่”  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจำปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  12 – 13  ธันวาคม  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญทอง  จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
กำหนดโจทย์ กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 24 – 26  ธันวาคม  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ กลุ่ม 11.1 ด้าน
ยานพาหนะไฟฟ้า” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26  
ธันวาคม  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 
ปีการศึกษา  2561 
ระดับภาค 

 นายจักรกฤษณ์  กอนรัมย์  และนายเอกวัฒน์  พิมพ์สิงห์   นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล
อันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
งานเครื่องยนต์เล็ก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 
30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายอนันตศักดิ์  อุดรโสม  และนายนที  หลวงปู่คาน  นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลอันดับ 
6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงาน
จักรยานยนต์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายอนุสรณ์  ฟองชัย  และนายสายฟ้า  นาครินทร์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลอันดับ 
15 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงาน
เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกฤษฎา  แก้วอรสาร  และนายไธสง  โกรัมย์   นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล 
อันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 

 นายเกริกพล  เปารัมย์  และนายสิทธิพร  อาญาเมือง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลอันดับ 
14 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะมาตร
วิทยามิติ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายรัชพล  งอกไพธิ์  และนายนำโชค  สัตย์ฌุชนม์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานวัดละเอียด” ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายวสันต์  เก็จรัมย์  และนายวิทยา  ชัยปัญญา  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกลึง กัด 
ตัด ไส ชิ้นงาน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกลวัชร  บัวทอง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสันติ  ผลวัฒ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกระบวนการเชื่อม GMAW & SMAW & GTAW” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภูมิสิทธิ์  สันดี  และนายพิศณุ  โปร่งจิต  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ  1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น  
“ทักษะตรวจสอบและทดสอบวัสดุ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสันติสุข  สืบเพ็ง,  นายสุรนาท  ปานแจ่ม  และนายสุทธิพงษ์  โพธิศรี  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ศูนย์
การเรียนลำปลายมาศ) ได้รับรางวัลอันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการติดตั้ งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายปิยะ  เสาสิงห์,  นายจตุพล  บุบผามาลา  และนายสุนทร  บุญทาทอง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับ
รางวัลอันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 
– 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวณัฐกรณ์  ชะรัดรัมย์, นายณัฐภัทร  พวงศรี  และนายอชิระ  ล้นไธสง นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ได้รับรางวัลอันดับ 8 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสหัสวรรษ  เทียบจัน  และนายเลอพงษ์  วงศ์ศิริศักดิ์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
อันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภควัฒน์   โสชะรา,  นายพิ พัฒน์   โพครัมย์   และนายกวินท์   ศรีขวัญเมือง นักศึกษาแผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวฐิติรัตน์  จันมณี  และนายจิระพงษ์  กักขุนทด  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับ 
5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายทวีชัย  ชาญณรงค์  และนายสหรัถ  นองประโคน  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลอันดับ 7 จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะหุ่นยนต์จำลองอาคารพัก
อาศัย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  
2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายวิรุฬ  สุขช่วย  และนายวุฒิการ  เก็จรัมย์   นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบ
สถาปัตยกรรม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายอนุชา  ใสสดศรี,  นายธนบัตร  ทับแสง  และนายเอกลักษณ์  ศรีสมสุข  นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับ
รางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงาน
คอนกรีต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  
2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายชัยบรรชา  นวลบุตรี  และนายอนันวุฒิ  ปัญญาไว  นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลอันดับ 11 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานปูน”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายอภิวัฒน์  คำจันทร์,  นายดนุพร  หอมรหัด  และนายอนุชิต  จันร้อยเอ็ด  นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการสำรวจเพ่ือก่อสร้าง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวชลธิชา  กันหาพรม  และนางสาวจันทมาศ  อาจิมไร  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัล 
อันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวกรรณิการ์  โกติรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะพิมพ์ดดีไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่   28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสาธินี  สุทธิกร  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน 
การผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 
– 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวอภิฤดี  พิมพา,  นางสาวอาทิตยา  โต๊ะงาม  และนางสาวมัทนา  แม้นประโคน  นักศึกษาแผนกวิชา 
การตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “ทักษะ The Marketing Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสกุลทิพย์  เนือนสกุล,  นางสาวกัญญาพัชร  บุตรรัตน์ ,  นางสาวมนัสวี  เหวยรัมย์ ,   
นางสาวนงลักษณ์  เป็นสุข  และนางสาวทิพวรรณ  มาทุมมี นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการแข่ งขั นทั กษะวิ ช าชี พและการแข่ งขั นทั กษะวิ ชาพ้ื นฐาน  และหลั กสู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น  
“ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวปนิดา  ภูมิโคตร,  นางสาวบุษบา  ทวีพันธ์,  นางสาวชวัลลักษณ์  กริดรัมย์  และนางสาวรรนาถ  ผิวผ่อง 
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์ เบียร์เกมส์)” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายโชคอนันท์   กระพรรณ  และนายคมกริช  ธรรมมิภักดิ์  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์    
ได้รับรางวัลอันดับ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาววิภารัตน์   จุติประโคน  และนางสาวศุภมาส  อุตมะ  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์   
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 
30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายกลธร  จันถาวร  และนางสาวไพลิน  ธรรมมิภักดิ์  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   
ได้รับรางวัลอันดับ 16 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทการประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจำหน่าย Thai Set” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ งที่   28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายณัฐพนธ์  เขิบสูงเนิน,  นางสาวสุฑาทิพย์  ชะนะทเล  และนางสาววรัญญา  คู่วัฒนา นักศึกษาแผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ  ได้รับรางวัลอันดับ 11 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น  “ทั กษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิ งธุ รกิ จสู่ มาตรฐานสากล 
ประเภทอาหารมื้อค่ำ (Western Set Dinner)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายธนฤต  อักษรรัมย์,  นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลืองสุข  และนางสาวอรนภา  เคล้าพิมาย นักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบกระโปรงกางเกงวัยรุ่นหญิงยุระหว่าง 15-20 ปี” ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งที่   28 ประจำปี การศึกษา 2561 ระหว่ างวันที่  26 – 30  พฤศจิกายน   2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภาคีนัย  ศรีคุณ,  นางสาวกรรณฑิมา  ตรวจมรรค  และนางสาวสุกัญญา  ขันเสน นักศึกษาแผนก
วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประยุกต์ออกแบบเสื้อผ้าสู่สากล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสายธาร  อุตมะ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายเอกรัตน์   อุดมนาม,  นางสาวมลธิชา  สมมุติรัมย์  และนายรัตนชัย  วันทรวง  นักศึกษา 
แผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจำปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันที่  26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 

 

 

 

 

 



2.3  กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน  
   ระบบ  นอกระบบ  และทวิภาคี 
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน  ในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
มาตรการที่ 4 จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
มาตรการที่ 1 พัฒนากำลังคนให้มีความรู้  และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ 
มาตรการที่ 2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ 
มาตรการที่ 4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ 
มาตรการที่ 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
มาตรการที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
มาตรการที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
มาตรการที่ 5 ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน 
 
กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 2 นำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
มาตรการที่ 3 ถ่ายทององค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง 
   พาณิชย์เพื่อศักยภาพการแข่งขันระดับสากล 
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
มาตรการที่ 6 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพสู่สากล 
 



กลยุทธ์ที่ 5 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและกำหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ี 
   สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
มาตรการที่ 3 กระจายอำนาจการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
มาตรการที่ 4 บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ      
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 7 พัฒนาระบบการสรรหาและแตง่ตั้งผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
มาตรการที่ 8 สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรภายในสถานศึกษา 
มาตรการที่ 9 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรการที่ 10 ทำนุ บำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
มาตรการที่ 11 ส่งเสริมการการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ข้อมูลสถานศึกษา 

ประวัติการจัดตั้ง 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์  เมื่อ  พ.ศ. 2481  รับนักเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น  หลักสูตร  3  ปี 

พุทธศักราช  2504 

   กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์  เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์  
และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง  ประเภทช่างก่อสร้าง  หลักสูตร 3 ปีต่อจาก  ม.ศ  3  และ ในปี
พุทธศักราช  2513  ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรี  และโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก  
“โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์”  และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาคหกรรม  และ
อนุมัติให้เปิดสอนสาขาช่างยนต์  ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง 

พุทธศักราช  2519 

   กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ 

พุทธศักราช  2520 

   กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาคหกรรม  

พุทธศักราช  2522 

   กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์” และ
อนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     และสาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  

พุทธศักราช  2524 

   กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดให้สถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มทำการสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ .ศ. 2524  โดยรับนักเรียนที่จบ  ม .3  และ  มศ .3  เข้าเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในปีเดียวกันรวมทั้งสิ้น  10  แผนก  และกำหนดให้เปิดรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

พุทธศักราช  2532 

   เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังรับผู้สำเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

 



พุทธศักราช  2535 

   เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  สาขาวิชาช่างยนต์  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช่างยนต์ 

พุทธศักราช  2536 

   เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์รับผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  และ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น 

พุทธศักราช  2537 

   เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการตลาด  
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พณิชยการกลุ่มวิชา  การขาย 

พุทธศักราช  2538 

   เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเลขานุการ   
รับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พณิชยการและรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 

พุทธศักราช  2539 

   ขยายการรับนักศึกษา  แผนกพาณิชยกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยเปิดรับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย 

พุทธศักราช  2540 

   เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   และ
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และงดรับ
นักศึกษาในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

พุทธศักราช  2540 

   กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักศึกษาเพ่ิม  นอกจากรับนักศึกษา ในระดับอื่นเพิ่ม
แล้ว  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับนักเรียนที่จบชั้น  ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  หลักสูตร  2  ปี  2  ประเภทวิชา  คือ   

1.  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เปิดรับสมัคร  4  สาชาวิชา  คือ   
    -  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
    -  สาขาวิชาช่างโยธา   
    -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)   
    -  สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ  (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม) 



           2.  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  เปิดรับสมัคร  1  สาขาวิชา  คือ                                                                
 -  สาขาวิชาการบัญชี 

 นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รับผู้สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ  ม.6 โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

พุทธศักราช  2541 

   เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคสมทบ  สาขาวิชาช่างโยธา ซึ่งรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ  ม.6  และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์ 

พุทธศักราช  2544 

   เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  ซึ่งรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  

พุทธศักราช  2545 

   เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  ซึ่งรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

พุทธศักราช  2547 

   เปิดรับระดับ  ปริญญาตรี  สาขาวิศกรรมโทรคมนาคม  ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ซึ่งรับ
ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

พุทธศักราช  2548  

          จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์  และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

     -   จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา  โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พุทธศักราช  2557          
  เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนรู้อำเภอประโคนชัย)    
 
 
 



พุทธศักราช  2558          
  เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี เพ่ิมข้ึนอีก 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์      
   - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์       
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล        
   - สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน        

 

ที่ตั้งสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 
31000   มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน  
 โทรศัพท์     โทร. 0 4461 1079          
 โทรสาร      โทร. 0 4461 1472          
 เว็บไซต์  www.btec.ac.th         
  
เขตติดต่อ  

 ทิศเหนือ  จดที่ดินและบ้านพักอาศัยของเอกชน 

 ทิศใต้   ติดถนนจิระและตรงข้ามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 ทิศตะวันออก  ติดโรงเรียนเทศบาล  1 

 ทิศตะวันตก  ติดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีอาคารจำนวน  17  อาคาร  ดังนี้ 
1.  อาคารหมายเลข  1  
  เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ใช้ประโยชน์หรือทำหน้าที่เป็นตึกอำนวยการ  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  
10 x 48  เมตร (4  ชั้น  =  1,920  ตารางเมตร)  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  6,300,000  บาท (เงินงบประมาณปี  2532   
จำนวน  5,000,000  บาทและเงินบำรุงการศึกษา  จำนวน  1,000,000  บาท) 

 ชั้นที่  1 ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรและห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนา
การศึกษา   ขนาด  10 x 48  เมตร 
 ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  และสำนักงาน ฝ่ายวิชาการงานทะเบียน  
ขนาด  10 x 48  เมตร 



  ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องประชุม  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ขนาด 10x48  เมตร 
  ชั้นที่  4  ใช้เป็นห้องสมุด  ขนาด  10 x 48  เมตร 

2.  อาคารหมายเลข  2 
   เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการของคณะบริหารธุรกิจ  พื้นที่ใช้สอย  10 x 36  เมตร  (3  ชั้น  =  1,080)  ใช้เงินงบประมาณปี  2539  
เป็นค่าก่อสร้างจำนวน  1,500,000  บาท 

  ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการเลขานุการ  ขนาด 10 x 36  เมตร 
 ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการบัญชี  และห้องพัสดุกลางแผนกวิชาการ
บัญชี  ขนาด   10 x 36  เมตร 
 ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการตลาดและห้องชมรม การบัญชีขนาด10 x 36 เมตร 

 3.  อาคารหมายเลข  3 
  เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
พ้ืนที่ใช้สอยขนาด  9 x 54  เมตร  (4  ชั้น  =  1,944  ตารางเมตร)       ใช้เงินงบประมาณปี  2520  เป็นค่า
ก่อสร้างจำนวน  3,000,000  บาท 

ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องพยาบาล  ห้องพักครูคณะวิชาพ้ืนฐาน สำนักงานประกันคุณภาพ และห้องเรียนรวม  
ขนาด  9 x 54  เมตร  
  ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทย   สำนักงานอาจารย์ที่ปรึกษา งานแนะแนว และห้องเรียน
พลานามัย  ขนาด  9 x 54   เมตร 
  ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา  ห้องเรียนทฤษฎีวิชาพุทธศาสนาสังคมศึกษา 
 ชั้นที่  4  ใช้เป็นห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และห้องพักครูคณิตศาสตร์ 

4.  อาคารหมายเลข  4 
  เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียน  และปฏิบัติการของคณะวิชาคหกร
รม  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  9 x 54  เมตร  (3  ชั้น  =  1,458  ตารางเมตร)  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฝาก่ออิฐฉาบ
ปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู่  ใช้เงินงบประมาณ       ปี  2527  เป็นค่าก่อสร้างจำนวน  2,470,000  บาท 

 ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกแผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ  และห้องพัก
ครู ขนาด  9 x 54  เมตร 
ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป และห้องพักครูขนาด 9 x 54 ม. 
ชั้นที่  3 ใช้เป็นห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย  และห้องพักครู  
ขนาด  9 x 54  เมตร             



5.  อาคารหมายเลข  5 
   เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ใช้เป็นอาคารเรียน  และปฏิบัติการกลาง  
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  10 x 48  เมตร  (4  ชั้น  =  1,920  ตารางเมตร)  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  4,474,000  บาท (ใช้
เงินงบประมาณปี  2530 จำนวน  4,000,000  บาทและเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 474,000   บาท) 

 ชั้นที่  1 ใช้เป็นห้องกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ห้องเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์   
ขนาด  10 x 48  เมตร 
  ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์  ขนาด  10 x 48  เมตร   
  ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องพักครูภาษาอังกฤษ  ห้องพักครูวิทยาศาสตร์  ห้อง  Sound  Lab  และ  Home 
Theater  ขนาด  10 x 48  เมตร     
  ชั้นที่  4  ใช้เป็นห้อง  Sound Lab  ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ขนาด  10 x 48 เมตร 

6.  อาคารหมายเลข  6 
  เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3 ชั้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของ
คณะบริหารธุรกิจ  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  1,093.50  ตารางเมตร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  5,300,000  บาท  (ใช้เงิน
งบประมาณป ี 2543  จำนวน  2,000,000  บาท  ปี  2535  จำนวน  3,300,000  บาท) 

ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์  และห้องพักครูคณะบริหารธุรกิจ 
  ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  และห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย 
 ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  ห้องปฏิบัติการคำนวณและห้องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 

7.  อาคารหมายเลข  7 
   อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  ตามแบบ  กช.1200  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใช้เป็นอาคาร
เรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  4,000  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  14,338,000  บาท  (ใช้เงินงบประมาณปี  2537  
จำนวน  4,000,000  บาท  ปี  2538  จำนวน  10,000,000  บาท  และปี  2539   จำนวน  338,000  บาท) 

 ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างกลโรงงานห้องเครื่องมือ  ห้องลับมีด   ห้อง
พัสดุ  และห้องพักครู 

 ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   ห้องฝึกตะไบ  ห้องเครื่องมือวัด  
ห้องเรียนเขียนแบบ  และห้องพักครู 
  ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์  และห้องพักครู 
 ชั้นที่  4  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติห้องโครงงานห้องกิจกรรมนักศึกษาของแผนกวิชาช่างเล็กทรอนิกส์ 



 8.  อาคารหมายเลข  8 
   เป็นอาคารโรงฝึกงานขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า 4,000  ตารางเมตร ตามรูปแบบเลขที่ กช. 4 – 
1200/40  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  17,650,000  บาท  ใช้เงินงบประมาณดังนี้ 

งบประมาณปี  2540     จำนวน  1,372,000 บาท 
  ผูกพันงบประมาณปี  2541  จำนวน            13,328,000 บาท 
      และผูกพันงบประมาณปี  2542  จำนวน  2,950,000 บาท 

ชั้นที่  1  ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
  ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
  ชั้นที่  3  ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
  ชั้นที่  4  ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

9.  อาคารหมายเลข  9 
   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  ขนาดพื้นที่ใช้สอย  1,088  ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อปี  
2547  ใช้งบประมาณ  งบลงทุน  จำนวน  8,040,000  บาท 

  เป็นอาคารสำนักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ศูนย์
ประกอบ/ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ  เป็นห้องประชุมขนาด  60–120  คน  จำนวน  2  ห้อง  เป็นที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาการขาย  และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 10.  อาคารหมายเลข  10  (โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง) 
    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู่  ขนาดพ้ืน ที่ใช้สอย  29 x 32  
เมตร  (928  ตารางเมตร)  ใช้เงินงบประมาณปี  2523  เป็นค่าก่อสร้าง  จำนวน  1,830,000  บาท  

11.  อาคารหมายเลข  11  (โรงฝึกงานช่างยนต์) 
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  29 x 32  เมตร (928  ตารางเมตร)  ใช้เงินบำรุง
การศึกษาปี  2527  เป็นค่าก่อสร้าง  จำนวน  1,795,000  บาท 

12.  อาคารหมายเลข  12  (โรงฝึกงานช่างโยธา) 
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู่  ขนาดพ้ืน ที่ใช้สอย  29 x 32  
เมตร (928  ตารางเมตร) ใช้เงินงบประมาณปี  2521  เป็นค่าก่อสร้างจำนวน  1,300,000  บาท 

13.  อาคารหมายเลข  13  (หอประชุมและโรงอาหาร) 
  เป็นห้องประชุมและโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โล่งติดกับพ้ืน  และฝาเฉพาะเวทีแสดงขนาด  36 x 
16  เมตร  (576  ตารางเมตร)  ใช้เงินงบประมาณปี   2514  เป็นค่าก่อสร้างจำนวน  200,000  บาท 



14.  อาคารหมายเลข  14  (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 
  เป็นที่จัดกิจกรรมนักศึกษา  ขนาด  10 x 13  เมตร  (130  ตารางเมตร)  ใช้วัสดุฝึกนักศึกษาฝึกงาน
ปี  2530  เป็นค่าก่อสร้าง  จำนวน  200,000  บาท 

15.  อาคารหมายเลข  15  (อาคารพัสดุ) 
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1  ชั้น  ขนาดพื้นที่  248  ตารางเมตร 

16.  อาคารหมายเลข  16  (ร้านสวัสดิการวิทยาลัย) 
   จำนวน  1  หลัง  ขนาดพ้ืนที่  กว้าง  10  เมตร  ยาว  20  เมตร 

17.  อาคารหมายเลข  17  (อาคารอินทนิล) 
   จำนวน  1  หลัง  ขนาดพ้ืนที่รวม  5,270 ตารางเมตร 

18.  อาคารหมายเลข 18 (อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.) 
  จำนวน  1  หลัง  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.  งบประมาณในการก่อสร้าง  25,877,000  บาท 
    เป็นอาคารที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
   ชั้นที่ 1  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   ชั้นที่ 2  แผนกวิชาช่างโยธา 
   ชั้นที่ 3 และ 4  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

19.  อาคารหมายเลข 19 (อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5,250 ตารางเมตร) 
  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณในการก่อสร้าง 45,252,600  บาท  (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) 

สีประจำวิทยาลัย          

  สีน้ำเงินขาว  เป็นสีประจำวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หมายถึงนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์ เป็นผู้มีความสุภาพ สุขุม สง่างามมีศักดิ์ศรีถึงพร้อมด้วยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม 

  

  
 
 
 
 
 
 



ต้นไม้ประจำวิทยาลัย  

  ต้นอินทนิล  เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหด 
อดทน ของวิทยาลัยฯ ช่อดอกมีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสีม่วงสดเหมือนความรัก ความสามัคคี และกลม
เกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าวิทยาลัยฯ ที่มิมีวันจางหายไป     ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือนมีนาคม – 
ธันวาคม 

 

ตราประจำวิทยาลัย          

  หมายถึง  ความล้ำเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง 

 

เพลง  ประจำวิทยาลัย          
 เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  เรียบเรียงเสียงประสาน : ประยงค์  ชื่นเย็น   
      คำร้อง/ทำนอง : ชลธี  ธารทอง     
 (ซ้ำ) (สร้อย)          
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   ใฝ่คุณธรรมก่อกรรมดี     
 มีวินัย  นำสังคมให้กระจ่างสว่างไสว  สร้างคนไทยให้ฉลาดชาติเจริญ    
  * เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยืนหยัดพัฒนากล้าเผชิญ    
 ให้นักเรียน นักศึกษาก้าวหน้าเดิน   ชาติเจริญเพราะคนฉลาดไม่ขาดวินัย   
  น้ำเงินขาว  พราวตา  กีฬาหาญ  น้ำเงินขาว  เบิกบาน  สราญไสว    

น้ำเงินขาวเข็มแข็ง  ทั้งกายและใจ   น้ำเงินขาวพราวไสวแห่งบุรีรัมย์ (สร้อย) 
 
 เพลงรำวงเทคนิคบุรีรัมย์          
 เรียบเรียงเสียงประสาน : ประยงค์  ชื่นเย็น         
 คำร้อง/ทำนอง : ชลธี  ธารทอง          



 (สร้อย)  
น้ำเงินขาวงามเหมือนดาวยามค่ำ  ไม่เคยใจดำไม่เชื่อมาคลำใจดู   

(ซ้ำ)  รักกันเหมือนพ่ี  ดีกันเหมือนน้อง  เหมือนมีโซ่ทองคล้องใจเราอยู่    
 วิทยาลัยเทคบุรีรัมย์รื่นรมย์   เหมือนอยู่ร่มจามจุรี  ชื่นชู (สร้อย)    
 เย็นน้ำใสลำธารไหลรินริน    พิกุลหอมกลิ่น  อินทนินเคียงคู่  
 ต้นไทรใบหนาต้นหญ้าใบน้อย   แดดคล้อยคล้อยเคยมาคอยโฉมตรู (สร้อย)   
 พระวิษณุกรรมเลิศล้ำบูชา  นักศึกษาทุกคนก็รู้ พระพุทธลีลามหามงคล ท่านช่วยดลความสุขทุกคน
ทุกผู้ ขอเดินหน้าพัฒนาชาวบ้านตามปณิธานของศิษย์มีครู (สร้อย)    
 
2.5  ผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

 

 

 

 

 

นายสง่า  แต่เชื้อสาย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 นายสมชาย  อินทร์ปรางค์              นายพิชิต  วงศ์คำ 
          รองผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร           รองผอ. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

    นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง                     นายธีรชัย  ภูทอง 
    รองผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา         รองผอ. ฝ่ายวิชาการ 



ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

1.  นายเกษตร  (บอก) บำเรอสงฆ์ พ.ศ. 2481-2483   
2.  นายจิต  ตั้งตระกูล พ.ศ. 2483-2484   

  3.  นายประสาน  ใจภพ  พ.ศ. 2484-2487  
4.  นายบุญนาค  เจริญศรี  พ.ศ. 2487-2494   
5.  นายชาย  แย้มแก่นจันทร์ พ.ศ. 2494-2495  
6.  นายสุกุล  ชื่นเย็น  พ.ศ. 2495-2513  
7.  นายรุทร์  กล่อมชุ่ม พ.ศ. 2513-2522   
8.  นายสมจริง  กนกนาค พ.ศ. 2522-2524   
9.  นายพัฒนะ  พยุงพล  พ.ศ. 2524-2527   
10.  นายวันดี  รัศมี  พ.ศ. 2527-2530  
11.  นายลิ้ม  แอบยิ้ม  พ.ศ. 2530-2535  
12.  นายทองหล้า สุนทร  พ.ศ. 2535-2536   
13.  นายไพบูลย์  ภูงามทอง พ.ศ. 2536-2539  
14.  นายสุเมธ  ดาโรจน์  พ.ศ. 2539-2542  
15.  นายประเสริฐ จนัฤาไชย พ.ศ. 2542-2545  
16.  นายวัชรินทร ์ ศิริพานิช พ.ศ. 2545-2551  
17.  นายนิวัติ  ตังวัฒนา พ.ศ. 2551-2556  

  18.  นายบุญเลิศ  สัสส ี  พ.ศ. 2556-2560 
  19.  นายสง่า  แต่เชื้อสาย ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  วทิยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสมชาย  อินทร์ปรางค์ 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นายพิชิต  วงศ์คำ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายธีรชัย  ภูทอง 

 

แผนกวชิา 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายกฤษณพล  เรืองไพศาล 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายสุบรรณ์  บุตรสิงห์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางวรัทยา  ชุมแวงวาปี 

งานอาชวีศึกษาระบบทวภิาค ี
นายศุภกร  พิมพ์ภ ู

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายฐากูร  ไชยโคตร   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายธิติศักดิ์  สันดี 

งานครูที่ปรึกษา 
นางผกากรอง  ใจเอื้อ 

งานปกครอง 
นายอุดม  ปะกาสาร   

งานแนะแนวอาชพีและการจัดหางาน 
นายเมธี  อินทา 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายพรชัย  เดิมทำรัมย์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายภาสกรณ์  ยอดพทุธ 

งานความร่วมมือ 
นางนารี  อินรัมย์ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยรัชต์ 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธรุกิจ 
นายธนกฤต  สครรัมย์ 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุมาลี  วานิชยากร 

งานบุคลากร 
นายสุทัศน์  ทองเกลี้ยง 

งานการเงิน 
นางแสงจันทร์  สุภาเวคิน 

งานการบัญช ี
นางสุจินดา  ทวีคูณ 

งานพัสด ุ
นายพรชัย  วัฒนครไพบูลย์ 

งานอาคารสถานที ่
นายไพศาล  รักพร้า 

งานทะเบียน 
นางศิริรัตน์  บุตรสิงห์ 

งานประชาสัมพันธ ์
นายบุรี  สุขใส 



2.6  ข้อมูลบุคลากร 
 

 ปีการศึกษา  2561  วิทยาลัย เทคนิคบุ รี รัมย์   มีบุคลากรทั้ งหมด  259  คน  ลดลงจาก 
ปีการศึกษา  2560  จำนวน  9  คน  จำนวนบุคลากรเพ่ิมขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ  3.47  โดยจำแนก
บุคลากรตามประเภท  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ทั้งหมด  ปีการศึกษา 2561   
         จำแนกตามประเภท 

 

 
 
 

อัตรากำลัง 
ปีการศึกษา 2561 

 

อัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์มีจำนวนทั้งสิ้น  259  คน  ประกอบด้วย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน 
 ข้าราชการครู 103 คน 
 ข้าราชการพลเรือน 1 คน 
 พนักงานราชการ 7 คน 
 ไปช่วยราชการ 1 คน 
 ครูผู้ช่วย 6 คน 
 ลูกจ้างประจำ 4 คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว 46 คน 
 ครพิูเศษสอน 86 คน 
      รวม 259 คน 



สรุปจำนวนข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  (จำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา) 
 

ตำแหน่ง 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างประจำ 
พนักงาน 
ราชการ 

ข้าราชการ 
รวม (คน) รวม 

ทั้งสิ้น 
แม่บ้าน นักการฯ 

ยาม 
เจ้าหน้าที ่ ครพูิเศษสอน ท.1-5 ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้บริหารสถานศึกษา                   5 0   5 0 5 
ข้าราชการครู               14 5 36 11 21 14 2 0 73 30 103 
ไปช่วยราชการ               1 0       1 0 1 

มาปฏิบัติราชการ                       0 0 0 
ข้าราชการพลเรือน           0 1           0 1 1 
พนักงานราชการ         4 3             4 3 7 
ครูผู้ช่วย             3 3         3 3 6 
ลูกจ้างประจำ       3 1               3 1 4 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 7 1 26 44 42                 57 75 132 
รวมทั้งสิ้น 12 7 1 26 44 42 3 1 4 3 0 1 3 3 15 5 36 11 26 14 2 0 146 113 259 
วุฒิการศึกษา                          
ปริญญาเอก                   1 0   1 0 1 
ปริญญาโท     0 1       1 0 7 1 27 9 17 11 1 0 53 22 75 
ปริญญาตรี   1 21 44 41   4 3 0 1 2 3 7 4 9 1 8 3 1 0 76 77 153 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 12 7 0 5   3 1       1 0 0 1     16 14 30 

รวมท้ังสิ้น 
12 7 1 26 44 42 3 1 4 3 0 1 3 3 15 5 36 11 26 14 2 0 146 113 

259 19 27 86 4 7 1 6 20 47 40 2 259 
132 4 7 1 115  

 

 
 
 



จำนวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2561  จำแนกตามอันดับ 
                  ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

จำนวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2561 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
หมายเหต ุ:  ขอ้มูลจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   วันที ่ 10  มกราคม  2562   
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อันดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ระดับการศึกษา



 



 

1. หลกัสตูรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้
ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 รวม ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 รวม ปทีี ่1 ปทีี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 1,335 1,033 1,074 3,442 1,348 957 161 2,466 58 53 111 6,019
1. ประเภทวิชาอุสาหกรรม
 - สาขางานยานยนต์ 187 121 128 436 172 96 5 273 0 9 9 718
 - สาขางานเคร่ืองมอืกล/ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 119 110 119 348 127 81 36 244 0 0 0 592
 - สาขางานเชื่อมโลหะ/งานเชื่อม/โครงสร้าง 90 58 66 214 73 51 7 131 0 0 0 345
 - สาขางานไฟฟา้ก าลัง/ไฟฟา้ควบคุม 116 92 99 307 32 40 3 75 9 8 17 399
 - สาขางานติดต้ังไฟฟา้/เคร่ืองวดัอตุสหกรรม 0 0 0 0 80 43 64 187 0 0 0 187
 -  สาขางานอเิล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม/เครือขา่ย 126 102 94 322 95 86 5 186 11 9 20 528
 - สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์/ฮาร์ดแวร์ 0 0 0 0 28 20 2 50 0 0 0 50
 - สาขางานกอ่สร้าง 51 30 26 107 65 40 1 106 0 0 0 213
 - สาขางานโยธา 97 69 53 219 111 72 2 185 0 0 0 404
 - สาขางานสถาปัตยกรรม 52 30 33 115 27 25 20 72 0 0 0 187
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0
 - สาขางานการบัญชี 132 136 136 404 209 139 1 349 0 0 0 753
 - สาขางานการขาย/การตลาด/คลังสินค้า 74 40 44 158 124 103 2 229 0 0 0 387
 - สาขางานการเลขานุการ/การจัดการฯ 51 49 56 156 35 38 1 74 17 8 25 255
 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 102 72 64 238 86 83 4 173 21 19 40 451
 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 34 27 30 91 17 0 0 17 0 0 0 108
3. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 0 0 0
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 50 38 49 137 47 26 7 80 0 0 0 217
 - สาขางานเส้ือผ้าแฟชั่น 15 26 21 62 13 3 1 17 0 0 0 79
 - สาขางานคหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - สาขางานโรงแรม 39 33 56 128 7 0 0 7 0 0 0 135
2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปกีารศึกษา (2562) รวมทัง้สิน้ คน
   2.1 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมธัยม) - คน

จ านวนนักเรียนนักศึกษา  ปกีารศึกษา 2562
6,019

ภาคเรียนที ่2/2561 (ปปีจัจบุนั)
ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.

300

2.7  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

 



 

1. หลกัสตูรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้
ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 รวม ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 รวม ปทีี ่1 ปทีี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 1,650 1,335 1,033 4,018 1,675 1,348 957 3,980 80 58 138 8,136
1. ประเภทวิชาอุสาหกรรม
 - สาขางานยานยนต์ 200 187 121 508 180 172 96 448 20 0 0 956
 - สาขางานเคร่ืองมอืกล 120 119 110 349 140 127 81 348 0 0 0 697
 - สาขางานเชื่อมโลหะ/งานเชื่อม/โครงสร้าง 90 58 148 80 73 51 204 0 0 0 352
 - สาขางานไฟฟา้ก าลัง/ไฟฟา้ควบคุม 120 116 92 328 80 32 40 152 20 9 26 506
 - สาขางานติดต้ังไฟฟา้/เคร่ืองวดัอตุสหกรรม 120 0 0 120 40 80 43 163 0 0 0 283
 -  สาขางานอเิล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม/เครือขา่ย 160 126 102 388 120 95 86 301 0 11 36 725
 - สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์/ฮาร์ดแวร์ 0 0 0 0 80 28 20 128 0 0 0 128
 - สาขางานกอ่สร้าง 80 51 30 161 60 65 40 165 0 0 0 326
 - สาขางานโยธา 80 97 69 246 120 111 72 303 0 0 0 549
 - สาขางานสถาปัตยกรรม 90 52 30 172 40 27 25 92 0 0 0 264
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 - สาขางานการบัญชี 160 132 136 428 235 209 139 583 0 0 0 1,011
 - สาขางานการขาย/การตลาด/คลังสินค้า 80 74 40 194 180 124 103 407 0 0 0 601
 - สาขางานการเลขานุการ/การจัดการฯ 80 51 49 180 60 35 38 133 20 17 34 347
 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 120 102 72 294 80 86 83 249 20 21 37 580
 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 34 27 74 20 17 0 20 0 0 0 94
3. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 80 50 38 168 80 47 26 153 0 0 0 321
 - สาขางานเส้ือผ้าแฟชั่น 40 15 26 81 40 13 3 56 0 0 0 137
 - สาขางานคหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - สาขางานโรงแรม 80 39 33 152 40 7 0 47 0 0 0 199
2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปกีารศึกษา (2562) รวมทัง้สิน้ คน
   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 300 คน    2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมธัยม) - คน

300

เปา้หมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา  ปกีารศึกษา 2562
8,136

ภาคเรียนที ่1/2562 (ปตีอ่ไป)
ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.

2.7  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

 



ปวช. ปวส. งบกลาง ส่ิงกอสราง คาสาธารณูปฯ คาครุภัณฑ คาจัดฯ คาหนังสือ คาอุปกรณ เคร่ืองแบบ กิจกรรมฯ ส่ิงประดิษฐ สิ่งกอสราง คาสาธารฯ ครุภัณฑ งบอื่นๆ 

รายรับ 4,000,000     7,900,000     76,451,971    21,189,400    1,200,000    2,500,000      35,500,000.00   4,155,000      1,911,300      3,739,500     3,947,250      -          17,455,000    166,196,371.00   

เงินเดือนครูพิเศษสอน

เงินเดือนลูกจางช่ัวคราว (เจาหนาที)่

เงินเดือนลูกจางช่ัวคราว (คนงาน)

คาครองชีพ ครูพิเศษสอนและลูกจางช่ัวคราว 558,000.00        468,000.00     1,026,000.00        

กองทุนประกันสังคมครูพิเศษสอนและลูกจางชั่วคราว 690,000.00        200,000.00     890,000.00          

งบดําเนินงาน -                     

วัสดุ ตอบแทน คาใชสอย -                     

เงินสมทบทุนประกันสังคม -         -                     

คาจางครูตางชาติ 1,044,000.00  1,044,000.00        

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน -                     

1.1 คาหนังสือเรียน 4,155,000.00   4,155,000.00        

1.2 คาอุปกรณการเรียน 1,911,300.00   1,911,300.00        

1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน 3,739,500.00  3,739,500.00        

1.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3,947,250.00   3,947,250.00        

งบอดุหนุน -                     

โครงการหารายไดระหวางเรียน -                     

โครงการชีววิถี -                     

โครงการศูนยบมเพาะ -                     

งบลงทุน -                     

ครุภัณฑ 2,500,000.00   2,500,000.00        

ที่ดินและส่ิงกอสราง 21,189,400.00 21,189,400.00      

รายจายอื่นๆ -                     

โครงการลดปญหาการออกกลางคัน -                     

2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -                     

2.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) -                     

งบบคุลากร -                     

เงินเดือนขาราชการ/วิทยฐานะ 73,249,356.00 73,249,356.00      

คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,636,560.00   1,636,560.00        

คาจางลูกจางประจํา 1,566,055.00   1,566,055.00        

งบดําเนินงาน -                     

วัสดุ ตอบแทน คาใชสอย -                     

คาตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 1,058,665.00     310,000.00     1,368,665.00        

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 1,000,000.00     1,000,000.00        

ยอดยกไป -              -                 76,451,971.00    21,189,400.00   -             2,500,000.00  14,830,745.00   4,155,000.00     1,911,300.00  3,739,500.00    3,947,250.00  -          -        -         -        -        5,897,920.00    134,623,086.00   

งบประมาณ 62

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ

15,400,000.00      

รวม
งบอุดหนุน 62

บกศ.

11,524,080.00    3,875,920.00  

สวนท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ3.1  สรุปงบหนารายจายประจําปงบประมาณ 2562



ปวช. ปวส. งบกลาง ส่ิงกอสราง คาสาธารณูปฯ คาครุภัณฑ คาจัดฯ คาหนังสือ คาอุปกรณ เคร่ืองแบบ กิจกรรมฯ ส่ิงประดิษฐ สิ่งกอสราง คาสาธารฯ ครุภัณฑ งบอื่นๆ 

งบประมาณ 62

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ รวม
งบอุดหนุน 62

บกศ.

สวนท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ3.1  สรุปงบหนารายจายประจําปงบประมาณ 2562

ยอดยกมา -               -               76,451,971.00 21,189,400.00 -              2,500,000.00   14,830,745.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         5,897,920.00  134,623,086.00    

คาสอนพิเศษ/คาสอนเกินภาระงาน 4,000,000.00  7,900,000.00  8,000,000.00     100,000.00     20,000,000.00      

คาซอมแซมครุภัณฑ -               -                     

วัสดุซอมแซมครุภัณฑ 400,000.00        400,000.00          

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000.00        100,000.00          

คาซอมแซมสิ่งกอสราง 300,000.00        300,000.00          

วัสดุกอสราง 200,000.00        225,000.00     425,000.00          

วัสดุงานบานและงานครัว 60,000.00      60,000.00            

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000.00      10,000.00            

วัสดุไฟฟาและอุปกรณอัคคภีัย/วัสดุการเกษตร 10,000.00          10,000.00            

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 70,000.00      70,000.00            

วัสดุหองสมุดและตําราเรียนวารสารหนังสือพิมพ 70,000.00      70,000.00            

คาเวชภัณฑและวัสดุการแพทย 90,000.00      90,000.00            

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 800,000.00        800,000.00          

คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 720,000.00        720,000.00          

คาวัสดุคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต -                     

คากําจัดปลวกและสิ่งปฏิกูล 21,505.00          29,620.00      51,125.00            

คาสาธารณูปโภค -                     

คาโทรศัพท 32,650.00          3,350.00        36,000.00            

คาไปรษณีย 85,000.00          85,000.00            

คานํ้าประปา 520,000.00        200,000.00     720,000.00          

คาไฟฟา 1,200,000.00 2,038,650.00     1,500,000.00  4,738,650.00        

ผลผลิตผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน -                     

อบรมและพัฒนาอาชีพระยะส้ัน -                     

ฝายวิชาการ -                     

วัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 80,000.00          80,000.00            

โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพ 200,000.00        200,000.00     400,000.00          

    งานวัดผลและประเมินผล -                     

    โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 25,000.00          25,000.00            

    โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน(ติวเตอร) V-Net 3,000.00           3,000.00             

    โครงการอบรมการใชงานระบบการจัดการเรียนการสอนฯ 1,000.00           1,000.00             

    โครงการติดตามและประเมินผลการขาดรเรียน 1,500.00           1,500.00             

    งานวิทยบริการและหองสมุด -                     

    โครงการจัดซื้อวัสดุซอม สราง หนังสือ 15,000.00          15,000.00            

ยอดยกไป 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   28,384,050.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         8,455,890.00  163,834,361.00    
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ยอดยกมา 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   28,384,050.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         8,455,890.00  163,834,361.00    

    โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 2,000.00           2,000.00             

    งานทวิภาคี -                     

    โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการพิธเีชิดชูเกียรติครูฝกและสถานประกอบการ 20,000.00          20,000.00            

    โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอมูลDVT 2,500.00           2,500.00             

    งานสื่อการเรียนการสอน -                     

    โครงการปรับปรุงหองประชุมบุรีรายา 10,000.00          10,000.00            

    โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิล 10,000.00          10,000.00            

    งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน -                     

    โครงการพัฒนาครู  PLC 5,000.00           5,000.00             

    โครงการสงเสริมหลักสูตรระยะส้ัน 1,000.00           1,000.00             

ฝายแผนงานและความรวมมือ -                     

วัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 80,000.00          80,000.00            

    งานวางแผนและงบประมาณ -                     

    โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป งปม. 2562 4,990.00           4,990.00             

    โครงการโรงทานกลวย กลวย -                   -                     

    งานศูนยขอมูลสารสนเทศ -                     

    โครงการศนูยกําลังคนอาชีวศึกษา V-Cop.go.th 10,000.00          10,000.00            

    โครงการขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายและคอมพิวเตอร (50,000) -                     

    โครงการซอมบํารุงระบบกลองวงจรปดภายในวท.บร. (45,000) -                     

     โครงการซอมบํารุงระบบเครือขาย สนง.ภายใน วท.บร (65,000) -                     

    งานความรวมมือ -                     

    โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรวมมือฯ 30,000.00          30,000.00            

    โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram Youth Guideฯ (50,000) -                     

    โครงการความรวมมือดานวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีธรุกิจฉงชิ่ง 2,000.00           2,000.00             

    โครงการแขงขันหุนยนตกูภัยระดับโลก(Robocup Rescue 2019) (2,000,000) -                     

    โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรวมมือฯ (100,000) -                     

    งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ -                     

    โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยฯ 200,000.00        200,000.00          

    โครงการประกวดและนําเสนองานวิจัย พัฒนาฯ 20,000.00          20,000.00            

    โครงการปรพัฒนาและสนับสนุนหุนยนตฯ 120,000.00        120,000.00          

    โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร 1 ตัว 3,900.00           3,900.00             

ยอดยกไป 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   28,915,440.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         8,455,890.00  164,365,751.00    
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ยอดยกมา 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   28,915,440.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         8,455,890.00  164,365,751.00    

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -                     

    โครงการประเมินนิเทศภายในการประกันคณุภาพฯ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการประเมินนิเทศฯ แผนกวิชา/งานในฝายตางๆ 5,000.00           5,000.00             

    งานสงเสริมผลผลิต การคา และประกอบธุรกิจ -                     

    โครงการสงเสริมการรับงานการคา และประกอบธุรกิจ 10,000.00          10,000.00            

ฝายบริหารทรัพยากร -                     

วัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 130,000.00        130,000.00          

    งานบุคลากร -                     

    โครงการพัฒนาบุคลากร 40,000.00      40,000.00            

    โครงการอาชีวสัมพันธ 15,000.00      15,000.00            

    งานอาคารสถานที่

    โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 1,000,000.00     100,000.00     1,100,000.00        

    โครงการปรับพ้ืนสนามกีฬาโดมอเนกประสงค 900,000.00     900,000.00          

    โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 250,000.00     250,000.00          

    โครงการจัดทําเสาธงชาติ 950,000.00     950,000.00          

    โครงการจัดทําเวทีโดมอเนกประสงค 1,200,000.00  1,200,000.00        

    โครงการศาลารวมใจ 180,110.00     180,110.00          

    โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิลฯ 300,000.00     300,000.00          

    งานประชาสัมพันธ -                     

    โครงการขาวเทคนิคบุรีรัมย 1,500.00           1,500.00             

    โครงการจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ 4,000.00           4,000.00             

    โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) 1,000.00           1,000.00             

    โครงการวารสารอินทนิลสลับสี 30,000.00          30,000.00            

    โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในวิทยาลัยฯ 13,500.00          13,500.00            

    งานทะเบียน -                     

    โครงการมอบใบประกาศนียบัตรวชิาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาฯ 20,000.00          20,000.00            

    โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา 10,000.00          10,000.00            

    โครงการจัดทําช้ันเก็บเอกสาร ประหยัดพ้ืนที่ฯ 20,000.00          20,000.00            

ฝายพัฒนากิจการ นกัเรียน นกัศึกษา -                     

วัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 77,210.00          77,210.00            

    งานสวัสดิการนกัเรียน นกัศึกษา -                     

    โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2562 1,000.00           1,000.00             

    โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออกฯ 1,000.00           1,000.00             

ยอดยกไป 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   30,244,650.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,391,000.00 169,630,071.00    
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ยอดยกมา 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   30,244,650.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,391,000.00 169,630,071.00    

    โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะ นร. นศ. (เงนิตรวจสุขภาพ) -                     

    โครงการรณรงคเสริมสรางเรื่องเอดสและเพศศึกษาฯ 2,000.00           2,000.00             

    โครงการอาหารปลอดภัย กินอยางไร หางไกลโรคฯ 1,000.00           1,000.00             

    งานปกครอง -                     

    โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่ฯ 2,000.00           2,000.00             

    โครงการจัดการจราจรภายในสถานศกึษา 10,000.00          10,000.00            

    โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นร. นศ. กลุมเส่ียง 5,000.00           5,000.00             

    โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ปใหม) (เงนิสวนกลาง) -                     

    โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(สงกรานต) (เงนิสวนกลาง) -                     

    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน -                     

    โครงการศนูยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center) (50,000) -                     

    โครงการศนูยการเรีนรูดิจิทัลชุมชน (Fix it center) (40,000) -                     

    โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (200,000) -                     

    โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 (62,600) -                     

    โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 (62,600) -                     

    โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ (30,000) -                     

    โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรีผูตองขังฯ (30,000) -                     

    โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ป งปม. 2562 10,000.00          10,000.00            

    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน -                     

    โครงการแนะแนวสัญจร แนะแนวศกึษาฯ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา 8,000.00           8,000.00             

    โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 5,000.00           5,000.00             

    โครงการเปดโลกอาชีพ ปการศกึษา 2561 60,000.00          60,000.00            

    โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม นศ.ใหมฯ (100,000) -                     

    โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา (174,000) -                     

    โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ 1,000.00           1,000.00             

    โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธงานแนะแนวฯ (35,000) -                     

    โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงนิกองทุนใหกูยืมเพื่อการฯ (2,000) -                     

    โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ นร. นศ.ฯ (5,000) -                     

    งานครูที่ปรึกษา -                     

    โครงการสรางความเขมแข็งของระบบดูแลผูเรียนฯ (10,000) -                     

    โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนฯ (10,000) -                     

ยอดยกไป 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   30,358,650.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,391,000.00 169,744,071.00    
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ยอดยกมา 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   30,358,650.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,391,000.00 169,744,071.00    

    โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา (10,000) -                     

    โครงการเยี่ยมบาน เยอืนหอ ชะลอความเสี่ยง (5,000) -                     

    โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. ปการศึกษา 2562 50,000.00          50,000.00            

    โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 1,000.00           1,000.00             

    โครงการครูท่ีปรึกษาดีเดน 2,000.00           2,000.00             

    โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการครูดีในดวงใจ 1,000.00           1,000.00             

    งานกิจกรรม -                     

    โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ 310,000.00     310,000.00          

วัสดุฝกแผนกวิชา -                     

วัสดุฝกแผนกวิชาชางยนต 516,850.00        516,850.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาชางกลโรงงาน 372,400.00        372,400.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 202,300.00        202,300.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 327,150.00        327,150.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 425,050.00        425,050.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาสถาปตยกรรม 143,900.00        143,900.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาชางกอสราง 157,450.00        157,450.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาชางโยธา 281,200.00        281,200.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 300,000.00        300,000.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาคอมพิวเตอร 251,700.00        251,700.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาการบัญชี 392,100.00        392,100.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาการตลาด/โลจิสติกส 177,000.00        177,000.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาเลขานุการ 110,400.00        110,400.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 48,900.00          48,900.00            

วัสดุฝกแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 139,250.00        139,250.00          

วัสดุฝกแผนกวิชาการโรงแรม 93,800.00          93,800.00            

วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 40,000.00          40,000.00            

วัสดุพลานามัยและกีฬา 30,000.00          30,000.00            

วัสดุฝกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 10,015.00          10,015.00            

วัสดุฝกหมวดวิชาวิทยาศาสตร 11,610.00          11,610.00            

วัสดุฝกหมวดวิชาคณิตศาสตร 11,610.00          11,610.00            

วัสดุฝกหมวดวิชาสังคมศกึษา 9,675.00           9,675.00             

วัสดุฝกหมวดวิชาภาษาไทย 5,805.00           5,805.00             

ยอดยกไป 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   34,475,815.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,701,000.00 174,171,236.00    



ปวช. ปวส. งบกลาง ส่ิงกอสราง คาสาธารณูปฯ คาครุภัณฑ คาจัดฯ คาหนังสือ คาอุปกรณ เคร่ืองแบบ กิจกรรมฯ ส่ิงประดิษฐ สิ่งกอสราง คาสาธารฯ ครุภัณฑ งบอื่นๆ 

งบประมาณ 62

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ รวม
งบอุดหนุน 62

บกศ.

สวนท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ3.1  สรุปงบหนารายจายประจําปงบประมาณ 2562

ยอดยกมา 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   34,475,815.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,701,000.00 174,171,236.00    

วัสดุฝกหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 17,415.00          17,415.00            

วัสดุฝกหมวดวิชาพลานามัย 3,870.00           3,870.00             

วัสดุฝกศูนยการเรียนลําปลายมาศ 187,900.00        187,900.00          

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน -                     

    แผนกวิชาชางยนต -                     

    โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศกึษา 60,000.00          60,000.00            

    แผนกวิชาชางกลโรงงาน

    โครงการปรับปรุงหองพักครู 40,000.00          40,000.00            

    โครงการจัดหาคอมพิวเตอร (400,000) -                     

    แผนกวิชาชางเขื่อมโลหะ -                     

    โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟาภายในฯ 50,000.00          50,000.00            

    แผนกวิชาเทคนคิพ้ืนฐาน -                     

    โครงการซอมแซมครุภัณฑ/จัดหาครุภัณฑพัดลม 30,000.00          30,000.00            

    แผนกวิชาไฟฟากําลัง -                     

    โครงการจัดหาหองเรียนปฏิบัติการวงจรไฟฟา 50,000.00          50,000.00            

    โครงการจัดทําหองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 30,000.00          30,000.00            

    แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส -                     

    โครงการจัดทําหองปฏิบัติการหุนยนตงานงานอุตสาหกรรม 70,000.00          70,000.00            

    แผนกวิชาชางกอสราง -                     

    โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและปรับพ้ืนหินขัดฯ 86,000.00          86,000.00            

    โครงการจัดซื้อกบไฟฟา 16,000.00      16,000.00            

    แผนกวิชาชางโยธา -                     

    โครงการจัดทําหองเรียนปฏิบัติการเขียนแบบคอมฯ 35,000.00          35,000.00            

    แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม -                     

    โครงการจัดซื้อพัดลมประจําหองเรียน (39,800) -                     

    แผนกวิชาการบัญชี -                     

    โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร (2 ตัว) 30,000.00          30,000.00            

    แผนกวิชาเลขานุการ -                     

    โครงการซอมแซมครุภัณฑ 80,000.00          80,000.00            

    แผนกวิชาการตลาด -                     

    โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 38,000.00      38,000.00            

    แผนกวิชาโลจิสตกิส -                     

    โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร (1 ตัว) 15,000.00          15,000.00            

-                     



ปวช. ปวส. งบกลาง ส่ิงกอสราง คาสาธารณูปฯ คาครุภัณฑ คาจัดฯ คาหนังสือ คาอุปกรณ เคร่ืองแบบ กิจกรรมฯ ส่ิงประดิษฐ สิ่งกอสราง คาสาธารฯ ครุภัณฑ งบอื่นๆ 

งบประมาณ 62

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ รวม
งบอุดหนุน 62

บกศ.

สวนท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ3.1  สรุปงบหนารายจายประจําปงบประมาณ 2562

ยอดยกไป 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   35,261,000.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,755,000.00 175,010,421.00    

ยอดยกมา 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   35,261,000.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         12,755,000.00 175,010,421.00    

    แผนกวิชาคอมพิวเตอร

    โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรฯ 50,000.00          50,000.00            

    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ -                     

    โครงการปรับปรุงพัฒนาฝาเพดานหองเรียนแผนกฯ 50,000.00          50,000.00            

    แผนกวิชาการโรงแรม -                     

    โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการฯ 20,000.00          20,000.00            

    หมวดวิชาคณิตศาสตร -                     

    โครงการเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร 14,000.00          14,000.00            

    หมวดวิชาวิทยาศาสตร -                     

    โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 10,000.00          10,000.00            

    โครงการโครงงานวิทยาศาสตร 20,000.00          20,000.00            

    หมวดวิชาภาษาไทย -                     

    โครงการวันภาษาไทยแหงชาติที่บูรณการหลักปรัชญาฯ 10,000.00          10,000.00            

    โครงการสงเสริมวรรณกรรมและภูมปญญาทองถ่ินฯ 10,000.00          10,000.00            

    หมวดวิชาภาษาอังกฤษ -                     

    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นร. นศ. ฯ 10,000.00          10,000.00            

    โครงการคายภาษาอังกฤษ 15,000.00          15,000.00            

    โครงการจัดหาครุภัณฑ (Projector) 15,000.00          15,000.00            

    หมวดวิชาสังคมศึกษา -                     

    โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตรชาติไทยฯ 5,000.00           5,000.00             

    โครงการธรรมศึกษา 5,000.00           5,000.00             

    โครงการตักบาตรพระรับธรรมยามเชา -                   -                     

    โครงการโรงเรียนคุณธรรม 5,000.00           5,000.00             

ครุภัณฑแผนก/งานในฝายตาง ๆ 2,400,000.00  2,400,000.00        

สํารองจายฉุกเฉิน 2,000,000.00  2,000,000.00        

ศึกษาดูงานภายในประเทศ 300,000.00     300,000.00          

รวมรายจายทั้งสิ้น 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   35,500,000.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         17,455,000.00 166,196,371.00    

รายรับ 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   35,500,000.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         17,455,000.00 166,196,371.00    

หัก รายจาย 4,000,000.00  7,900,000.00  76,451,971.00 21,189,400.00 1,200,000.00 2,500,000.00   35,500,000.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00  3,947,250.00   -           -         -          -         -         17,455,000.00 166,196,371.00    

คงเหลือ -               -               -                -                -              -                -                   -                -                -               -                -           -         -          -         -         -               -                     



3.2  ประมาณการรายรับ – รายจาย ของสถานศึกษา ในปงบประมาณ 2562

1.  จํานวนนกัเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2561  (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 5,672               คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2562  (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 6,994               คน

2.  ประมาณการรายรับ

ยอดคงเหลือยกมา 11,500,000.00    บาท

คาจัดการเรียนการสอน -                  บาท

คาหนังสือเรียน *4155000 บาท

คาอุปกรณการเรียน  *1911300 บาท

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน *3947250 บาท

คาจัดการเรียนการศกึษา 24,000,000.00    บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน *3739500 บาท

35,500,000.00   บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย

คาจางชั่วคราว 12,082,080.00    บาท

คาตอบแทน 8,705,875.00     บาท

คาใชสอย 2,111,505.00     บาท

คาวัสดุ 9,924,240.00     บาท

คาสาธารณูปโภค 2,676,300.00     บาท

คาครุภัณฑ -                  บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                  บาท

คาหนังสือเรียน *4155000 บาท

คาอุปกรณการเรียน *1911300 บาท

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน *3947250 บาท

คาจัดการเรียนการศกึษา -                  บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน *3739500 บาท

35,500,000.00   บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รวม

หมายเหตุ : * อิงขอมูลป 2561

รวม

หมายเหตุ : * อิงขอมูลป 2561

เงินอุดหนุนท่ัวไป  2562



1.  จํานวนนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 3,240                       คน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 2,329                       คน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 103                          คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 3,891                       คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 2,970                       คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 133                          คน

2.  ประมาณการรายรับ

ยอดเงนิคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561 -                     บาท

2.1  งบบุคลากร 76,451,971.00       บาท

2.2  งบดําเนินงาน 11,900,000.00       บาท

2.3  งบลงทุน (ครุภัณฑ) 2,500,000.00         บาท

2.4  ที่ดินและสิ่งกอสราง 21,189,400.00       บาท

2.5  คาสาธารณูปโภค 1,200,000.00         บาท

113,241,371.00    บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย

เงินเดอืนและคาจางประจํา 76,451,971.00       บาท

คาตอบแทน 11,900,000.00       บาท

คาใชสอย -                     บาท

คาวัสดุ -                     บาท

คาสาธารณูปโภค 1,200,000.00         บาท

คาครุภัณฑ 2,500,000.00         บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21,189,400.00       บาท

รายจายอื่น ๆ -                     บาท

-  สํารองจายฉุกเฉิน -                     บาท

-  โครงการศกึษาดูงานภายในประเทศ -                     บาท

113,241,371.00    บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

เงินงบประมาณ  2562

รวม

รวม



1.  จํานวนนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 3,240                   คน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 2,329                   คน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 61 - ม.ีค. 62) จํานวน 103                     คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 3,891                   คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 2,970                   คน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 133                     คน

2.  ประมาณการรายรับ

ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561 9,300,000.00         บาท

รายรับท่ีจะเก็บไดจากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2561 3,820,000.00         บาท

รายรับท่ีจะเก็บไดจากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2562 3,800,000.00         บาท

ผลกําไรจากการคา 60,000.00             บาท

ผลผลิตและ/หรือวัสดุสําเร็จรูป 5,000.00               บาท

คาขึ้นทะเบียนนักศกึษา ปวส.1 160,000.00           บาท

กิจกรรมชมรม บาท

รายรับอื่น ๆ 310,000.00           บาท

17,455,000.00     บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย

คาจางชั่วคราว 4,343,920.00         บาท

คาตอบแทน 1,454,000.00         บาท

คาใชสอย 229,620.00           บาท

คาวัสดุ 4,984,110.00         บาท

คาสาธารณูปโภค 1,703,350.00         บาท

คาครุภัณฑ 2,400,000.00         บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                      บาท

รายจายอื่น ๆ 

- กิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ 310,000.00           

-  สํารองจายฉุกเฉิน 2,000,000.00         บาท

-  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 30,000.00             บาท

17,455,000.00     บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

เงินบํารุงการศึกษา  2562

รวม

รวม



 งบประมาณ บํารุง เงินอุดหนุน

 (ปวช. และ ปวส.) การศึกษา ทั่วไป

1  งบบุคลากร

1.1 เงนิเดือนและคาจางประจํา

เงนิเดือน

1 ขาราชการ 67,358,656.00     -                 -                   67,358,656.00       

2 วิทยฐานะ 5,890,700.00      -                 -                   5,890,700.00        

คาจางเประจํา

1 ลูกจางประจํา 1,566,055.00      -                 -                   1,566,055.00        

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,636,560.00      -                 -                   1,636,560.00        

1.3 คาจางชั่วคราว

1 ครจูางสอน                     -                   2,350,000.00    8,850,000.00       11,200,000.00       

2 ลูกจางชั่วคราว                  -                   1,525,920.00    2,674,080.00       4,200,000.00        

3 คาครองชพี                     -                   468,000.00       558,000.00         1,026,000.00        

2 งบดําเนินงาน

2.1 คาตอบแทน 

1 คาสอนเกินภาระงาน 11,900,000.00     100,000.00       8,000,000.00       20,000,000.00       

2 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ธุรการ) -                   310,000.00       705,875.00         1,015,875.00        

3 คาเชาบาน -                   -                 -                   -                     

4 คาจางสอนครูตางชาติ -                   1,044,000.00    -                   1,044,000.00        

2.2 คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ -                   -                 1,000,000.00       1,000,000.00        

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง -                   -                 100,000.00         100,000.00           

คาซอมแซมสิ่งกอสราง -                   300,000.00         300,000.00           

คาเชาทรัพยสิน -                   -                 -                   -                     

คาสมทบทุนประกันสงัคม -                   200,000.00       690,000.00         890,000.00           

คากําจัดปลวกและสิ่งปฏิกูล -                   29,620.00        21,505.00           51,125.00            

2.3 คาวัสดุ

2.3.1 คาวัสดสํุานักงาน

- ฝายบริหารทรัพยากร -                   -                 130,000.00         130,000.00           

- งานเอกสารการพิมพ -                   -                 80,000.00           80,000.00            

- งานทะเบียน (สาํนักงาน, รับสมัคร นร.) -                   -                 50,000.00           50,000.00            

- ฝายพัฒนาการศึกษา -                   -                 77,210.00           77,210.00            

- ฝายวิชาการ -                   -                 80,000.00           80,000.00            

- ฝายแผนงานและความรวมมือ -                   -                 80,000.00           80,000.00            

- วัสดุสํานักงาน (ลําปลายมาศ) -                   -                 215,000.00         215,000.00           

88,351,971.00   6,027,540.00     23,611,670.00    117,991,181.00      

แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศกึษา

รวม

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

งบหนารายจายตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/โครงการ  ประจําปงบประมาณ  2562

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

3.3  งบหนารายจายตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/โครงการ
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 งบประมาณ บํารุง เงินอุดหนุน

 (ปวช. และ ปวส.) การศึกษา ทั่วไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

คาวัสดนุ้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น -                   -                 720,000.00         720,000.00           

วัสดุกอสราง -                   225,000.00       200,000.00         425,000.00           

วัสดุงานบานและงานครัว -                   60,000.00        -                   60,000.00            

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                   10,000.00        -                   10,000.00            

วัสดุไฟฟาและอุปกรณอัคคภีัย -                   -                 -                   -                     

วัสดุการศกึษา -                   -                 4,267,350.00       4,267,350.00        

วัสดุยานพาหนะและขนสง -                   -                 800,000.00         800,000.00           

วัสดุคอมพิวเตอร/คาบริการอินเตอรเน็ต -                   -                 -                   -                     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                   70,000.00        -                   70,000.00            

วัสดุหองสมุดและตําราเรียนวารสารหนังสือพิมพ -                   70,000.00        -                   70,000.00            

วัสดุซอมแซมครภุัณฑ -                   -                 400,000.00         400,000.00           

คาเวชภัณฑและวัสดุการแพทย -                   90,000.00        -                   90,000.00            

วัสดุการเกษตร -                   -                 10,000.00           10,000.00            

2.3.2 คาวัสดุโครงการ -                   -                 -                   -                     

(วิชาการ, บริหาร, แผนฯ, พัฒนา) -                   4,499,110.00    2,814,680.00       7,313,790.00        

2.4 คาสาธารณปูโภค

คาไฟฟา 1,200,000.00      1,500,000.00    2,038,650.00       4,738,650.00        

คาน้ําประปา -                   200,000.00       520,000.00         720,000.00           

คาโทรศัพท -                   3,350.00          32,650.00           36,000.00            

คาไปรษณียโทรเลข -                   -                 85,000.00           85,000.00            

3 งบลงทุน

3.1 คาครุภัณฑ (วท.บร.) 1,000,000.00      1,000,000.00        

3.2 คาครุภัณฑ (ลําปลายมาศ) 1,500,000.00      -                 -                   1,500,000.00        

3.3 รถตู (1 คัน) -                   1,200,000.00    -                   1,200,000.00        

3.4 ทีวีในโดม -                   1,200,000.00    -                   1,200,000.00        

3.5 คาที่ดินสิ่งกอสราง 21,189,400.00     -                   21,189,400.00       

4 งบรายจายอื่น

4.1 สํารองจายฉุกเฉิน -                   2,000,000.00    -                   2,000,000.00        

4.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศ -                   300,000.00       -                   300,000.00           

5 งบเงินอดุหนุน -                     

5.1 เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา -                     

1 คาหนังสือเรียน -                (4,155,000) -                    

2 คาอุปกรณการเรียน -                (1,911,300) -                    

3 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน -                (3,947,250) -                    

4 คาจัดการเรียนการสอน -                (24,943,400) -                    

4.1 ยอดยกมา (คาจัดฯ) -                (6,676,552) -                    

6 คาเครื่องแบบนักเรยีน (3,739,500) -                    

24,889,400.00 11,427,460.00 11,888,330.00 48,205,190.00 

113,241,371.00 17,455,000.00 35,500,000.00 166,196,371.00 

รวม

รวมทั้งสิ้น



เงินบํารุงการศึกษา 4,499,110.00  บาท

เงินอดุหนุน 2,814,680.00  บาท

ภาคผนวก 1

รายละเอียด

วัสดุโครงการ/ ครุภัณฑ/ สิ่งกอสราง

แผนกวิชา/ฝายตาง ๆ 





โครงการ 1 (ข.1)

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ทั่วไป

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1 แผนกวิชาชางยนต

1.1.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษา -                -                60,000.00       60,000.00       

- จัดหาเกาอี้แลคเชอร

- ซอมไฟสองสวาง

1.2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1.2.1 โครงการปรับปรุงหองพักครู -                -                40,000.00       40,000.00       

1.2.2 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร

1.3 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

1.3.1 โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟา -                -                50,000.00       50,000.00       

ภายในแผนกวิชาชางเชื่อม

1.4 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1.4.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ/จัดหาครุภัณฑพัดลม -                -                30,000.00       30,000.00       

1.5 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

1.5.1 โครงการจัดหาหองเรยีนปฏิบัติการวงจรไฟฟา -                -                50,000.00       50,000.00       

1.5.2 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร -                -                30,000.00       30,000.00       

1.6 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1.6.1 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการหุนยนตในงานอุตสาหกรรม -                -                70,000.00       70,000.00       

1.7 แผนกวิชาชางกอสราง

1.7.1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและปรับพ้ืนขัด -                -                86,000.00       86,000.00       

ที่เครื่องจักรกลงานไม

1.7.2 โครงการจัดซ้ือกบไฟฟา -                16,000.00       -                16,000.00       

1.8 แผนกวิชาชางโยธา

1.8.1 โครงการจัดทําหองเรียนปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร -                -                35,000.00       35,000.00       

- เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ

- เครื่อง Visual

1.9 แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

1.9.1 โครงการจัดซ้ือพัดลมประจําหองเรียน

พัดลม 20 ตัว (18 หอง) 18 นิ้ว

1.10 แผนกวิชาการบัญชี

1.10.1 โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร (2 ตัว) -                -                30,000.00       30,000.00       

1.1 แผนกวิชาการเลขานุการ

1.11.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ -                -                80,000.00       80,000.00       

1.1 แผนกวิชาการตลาด

1.12.1 โครงการจัดหาครภุัณฑเครื่องปรับอากาศ 33000 BTU -                38,000.00       -                38,000.00       

1.12.2 โตะพื้นไมขาเหล็ก 25 ตัว

1.12.3 เกาอี้ 40 ตัว

-               54,000.00     561,000.00    615,000.00    

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                         400,000 พัฒนาผูเรียน (IT)

                         39,800 จัดงบสวนกลาง

ครุภัณฑงานอาคาร

รวม



โครงการ 2 (ข.1)

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ทั่วไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

1.13.1 โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร (1 ตัว) -                -                15,000.00       15,000.00       

1.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

1.13.1 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (2 หอง) -                -                50,000.00       50,000.00       

1.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1.15.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาฝาเพดานหองเรียน -                -                50,000.00       50,000.00       

ทฤษฎีแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1.2 แผนกวิชาการโรงแรม

1.16.1 โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการ -                -                20,000.00       20,000.00       

แผนกวิชาการโรงแรม

1.2 หมวดวิชาคณิตศาสตร

1.17.1 โครงการเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร -                -                14,000.00       14,000.00       

1.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร

1.18.1 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร -                -                10,000.00       10,000.00       

1.18.2 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร -                -                20,000.00       20,000.00       

1.2 หมวดวิชาภาษาไทย

1.19.1 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติท่ีบูรณาการ -                -                10,000.00       10,000.00       

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.19.2 โครงการสงเสริมวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น -                -                10,000.00       10,000.00       

1.20 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

1.20.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน -                -                10,000.00       10,000.00       

นักศึกษา แบบเขมกอนจบการศกึษา

1.20.2 โครงการคายภาษาอังกฤษ -                -                15,000.00       15,000.00       

1.20.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ

- Ep som Projector รุน EB-S 04 -                -                15,000.00       15,000.00       

1.2 หมวดวิชาสังคมศึกษา

1.21.1 โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตรชาติไทย -                -                5,000.00         5,000.00         

และประกวดมารยาทไทย

1.21.2 โครงการธรรมศกึษา -                -                5,000.00         5,000.00         

1.21.3 โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา -                -                -                -                

1.21.4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม -                -                5,000.00         5,000.00         

ฝายบริหารทรัพยากร

1.22 งานบุคลากร

1.22.1 โครงการพัฒนาบุคลากร -                40,000.00       -                40,000.00       

1.22.2 โครงการอาชีวสัมพันธ -                15,000.00       -                15,000.00       

-               55,000.00     254,000.00    309,000.00    รวม



โครงการ 3 (ข.1)

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ทั่วไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.23 งานอาคารสถานท่ี

1.23.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ -                100,000.00     1,000,000.00   1,100,000.00   

- งานกําจัดสิ่งปฏิกูล

- งานปรับปรุงภูมิทัศน

- งานปรับปรุงอาคารสถานท่ี

- งานซอมบํารุง

1.23.2 โครงการปรับพื้นสนามกีฬาโดมอเนกประสงค -                900,000.00     -                900,000.00     

1.23.3 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล -                250,000.00     -                250,000.00     

1.23.4 โครงการจัดทําเสาธงชาติ -                950,000.00     -                950,000.00     

1.23.5 โครงการจัดทําเวทีโดมอเนกประสงค -                1,200,000.00   -                1,200,000.00   

1.23.6 โครงการศาลารวมใจ -                180,110.00     -                180,110.00     

1.23.7 โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิล (มาน,เวที,เกาอี้ติดผนัง ฯ             - 300,000.00                     - 300,000.00     

1.24 งานประชาสัมพันธ

1.24.1 โครงการขาวเทคนคิบุรีรัมย -                -                1,500.00         1,500.00         

1.24.2 โครงการจัดรายการสถานทีวิทยุกระจายเสียงฯ -                -                4,000.00         4,000.00         

1.24.3 โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) -                -                1,000.00         1,000.00         

1.24.4 โครงการวารสารอินทนิลสลับสี -                -                30,000.00       30,000.00       

1.24.5 โครงการปรับปรุงระบบการจายเสียงภายในวิทยาลัยฯ

- ลําโพงฮอรน 1 ชุด -                -                13,500.00       13,500.00       

1.25 งานทะเบียน

1.25.1 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก -                -                20,000.00       20,000.00       

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

1.25.2 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา -                -                10,000.00       10,000.00       

1.25.3 โครงการจัดทําชั้นเก็บเอกสาร ประหยัดพ้ืนที่ภายในงานทะเบียน -                -                20,000.00       20,000.00       

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

1.26 งานวางแผนและงบประมาณ

1.26.1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 -                -                4,990.00         4,990.00         

โครงการโรงทานกลวย กลวย -                -                -                -                

1.27 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

1.27.1 โครงการกําลังคนอาชีวศึกษา V-cop.go.th -                -                10,000.00       10,000.00       

1.27.2 โครงการขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ -                -                5,000.00         5,000.00         

1.27.3 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายและคอมพิวเตอร

1.27.4 โครงการซอมบํารุงระบบกลองวงจรปดภายในวิทยาลัยฯ

1.27.5 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายสํานักงานภายในวิทยาลัยฯ

1.28 งานความรวมมือ

1.28.1 โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา -                -                30,000.00       30,000.00       

เพื่อความรวมมือดานการกับตางประเทศ/ความรวมมือ

กับสถานประกอบการทั้งภายในวิทยาลัยฯ

-               3,880,110.00 1,149,990.00  5,030,100.00 รวม

                         65,000 บันทึกเสนอกอนดําเนินการ

                         50,000 บันทึกเสนอกอนดําเนินการ

                         45,000 บันทึกเสนอกอนดําเนินการ



โครงการ 4 (ข.1)

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ทั่วไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.28.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram Youth 

Guide Camp 2019

1.28.3 โครงการความรวมมือดานวิชาการกับสถาบัน -                -                2,000.00         2,000.00         

เทคโนโลยีธุรกิจฉงซิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.28.4 โครงการแขงขันหุนยนตกูภัยระดับโลก (Robocup Rescue 2019)

1.28.5 โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ประเทศเยอรมัน

1.29 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

1.29.1 โครงการพัฒนาและสนบัสนุนงานวิจัยฯ -                -                200,000.00     200,000.00     

1.29.2 โครงการประกวดและนําเสนองานวิจัย พัฒนาฯ -                -                20,000.00       20,000.00       

1.29.3 โครงการพัฒนาและสนบัสนุนหุนยนตฯ -                -                120,000.00     120,000.00     

1.29.4 โครงการจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร 1 ตัว -                -                3,900.00         3,900.00         

1.30 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1.30.1 โครงการประเมินนิเทศภายในการประกันคุณภาพแผนกวิชาฯ -                -                5,000.00         5,000.00         

1.30.2 โครงการประเมินนิเทศภายในการประกันคุณภาพ -                -                5,000.00         5,000.00         

การศึกษาในระดับแผนกวิชาและประเมินงานของงานในฝายตาง ๆ

1.31 งานสงเสริมผลผลิต การคา และประกอบธุรกิจ

1.31.1 โครงการสงเสรมิการรับงานการคา และประกอบธุรกิจ -                -                10,000.00       10,000.00       

ฝายวิชาการ

1.32 งานวัดผลและประเมินผล

1.32.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน (ติวเตอร) V-net -                -                3,000.00         3,000.00         

1.32.2 โครงการอบรมการใชงานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน -                -                1,000.00         1,000.00         

1.32.3 โครงการติดตามและประเมินผลการขาดเรียน -                -                1,500.00         1,500.00         

1.32.4 โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาและประเมินผลการเรียน -                -                25,000.00       25,000.00       

1.33 งานวิทยบริการและหองสมุด

1.33.1 โครงการจัดซ้ือวัสดุซอม สราง หนังสือ -                -                15,000.00       15,000.00       

1.33.2 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน -                -                2,000.00         2,000.00         

1.34 งานทวิภาคี

1.34.1 โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานและฝกอาชีพ -                -                5,000.00         5,000.00         

1.34.2 โครงการพิธีเชิดชูเกียรติครูฝกและสถานประกอบการฯ -                -                20,000.00       20,000.00       

1.34.3 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การจัดทําฐานขอมูล DVT -                -                2,500.00         2,500.00         

เชื่อมตรงตอศูนยทวิภาคี สอศ.

1.35 งานสื่อการเรียนการสอน

1.35.1 โครงการรปรับปรุงหองประชุมบุรีรายา -                -                10,000.00       10,000.00       

1.35.2 โครงการรปรับปรุงหองอินทนิล -                -                10,000.00       10,000.00       

1.36 งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

1.36.1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพฯ -                200,000.00     200,000.00     400,000.00     

1.36.2 โครงการพัฒนาครู PLC -                -                5,000.00         5,000.00         

1.36.3 โครงการสงเสริมหลักสูตรระยะสั้น -                -                1,000.00         1,000.00         

-               200,000.00    666,900.00    866,900.00    

                         50,000 บันทึกเสนอกอนดําเนินการ

                         2,000,000 บันทึกเสนอกอนดําเนินการ

                         100,000 บันทึกเสนอกอนดําเนินการ

รวม



โครงการ 5 (ข.1)

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ทั่วไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.37 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

1.37.1 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2562 -                -                1,000.00         1,000.00         

1.37.2 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุไขเลือกออก -                -                1,000.00         1,000.00         

"เทคนิคบุรีรัมย ปลอดลูกน้ํายุงลาย ป 2562"

1.37.3 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะ 

นักเรียน นักศึกษา ประจําปการศกึษา 2562

1.37.4 โครงการรณรงคเสริมสรางความเขาใจเรื่องเอดสและเพศศกึษา -                -                2,000.00         2,000.00         

และแกไขปญหาเยาวชนตั้งครรภไมพรอมในสถานศึกษา ประจําป 2562

1.37.5 โครงการอาหารปลอดภัย กินอยางไร หางไกลโรค (อย.นอย) -                -                1,000.00         1,000.00         

1.37.6 โครงการจัดหาครุภัณฑประจําหองพยาบาล 

- เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพรอมวัดสวนสูง -                -                7,790.00         7,790.00         

1.38 งานปกครอง

1.38.1 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต -                -                2,000.00         2,000.00         

1.38.2 โครงการจัดการจราจรภายในสถานศึกษา -                -                10,000.00       10,000.00       

1.38.3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข -                -                5,000.00         5,000.00         

1.38.4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง -                -                5,000.00         5,000.00         

1.38.5 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในสถานศึกษา "ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562"

1.38.6 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในสถานศกึษา "ชวงกอนเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562"

1.39 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

1.39.1 โครงการศนูยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center)  ป งปม. 2562 (50000) -                -                (50000)

1.39.2 โครงการศนูยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ฯ (40000) -                -                (40000)

1.39.3 โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)ฯ (200000) -                -                (200000)

1.39.4 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม ป พ.ศ. 2562 (62600) -                -                (62600)

1.39.5 โครงการอาชีวะอาส เทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2562 (62600) -                -                (62600)

1.39.6 โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศกึษาอาชีวศึกษาฯ (30000) -                -                (30000)

1.39.7 โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรีผูตองขังคายทหารฯ (30000) -                -                (30000)

1.39.8 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ป งมป. 2562 -                -                10,000.00       10,000.00       

1.41 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1.41.1 โครงการแนะแนวสัญจร แนะแนวศึกษาตอฯ -                -                5,000.00         5,000.00         

1.41.2 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา -                -                8,000.00         8,000.00         

1.41.3 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา -                -                5,000.00         5,000.00         

1.41.4 โครงการเปดโลกอาชีพ 61 (Open House) -                -                60,000.00       60,000.00       

1.41.5 โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม นศ.ใหม ระดับชั้น ปวส

1.41.6 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา

1.41.7 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบฯ -                -                1,000.00         1,000.00         

-               -               123,790.00    123,790.00    

เบิกจากเงินตรวจสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 1/2562

เบิกจากเงินสวนกลางท่ีโอนมาใหระหวางป

เบิกจากเงินสวนกลางท่ีโอนมาใหระหวางป

                         100,000 เก็บเงินจากนักศึกษา

                         174,000 เก็บเงินจากนักศึกษา

รวม

งปม.จัดสรรจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
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งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ทั่วไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.41.8 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธงานแนะแนวฯ

1.41.9 โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศกึษาฯ

1.41.10 โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับ นร. นศ. ผูกูยืมเงินฯ

1.42 งานครูท่ีปรึกษา

1.42.1 โครงการสรางความเขมแข็งของระบบดูแลผูเรียนในแผนกวิชา

1.42.2 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

1.42.3 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา

1.42.4 โครงการเย่ียมบาน เยือนหอ ชะลอความเสี่ยง

1.42.5 โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. ปการศึกษา 2562 -                -                50,000.00       50,000.00       

1.42.6 โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา -                1,000.00         1,000.00         

1.42.7 โครงการครูที่ปรึกษาดีเดน -                -                2,000.00         2,000.00         

1.42.8 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา -                -                5,000.00         5,000.00         

1.42.9 โครงการครูดีในดวงใจ -                -                1,000.00         1,000.00         

1.43 งานกจิกรรม

1.43.1 โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ -                310,000.00     -                310,000.00     

( ) = เงินจัดสรรระหวางป/รอตัดตามจัดสรรจริง/จากที่เก็บไดจริง

-               310,000.00    59,000.00      369,000.00    

-               4,499,110.00 2,814,680.00  7,313,790.00 

                         2,000 บันทึกขอใชเงิน กยศ.

                         5,000 บันทึกขอใชเงิน กยศ.

35,000 ใชเงินจัดสรรจากสวนกลางที่โอนเงินตามที่ไดรับจริง

รวม

รวมทั้งสิ้น

                         35,000 บันทึกขอใชเงิน กยศ.



เงินงบประมาณ  ที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง

คาครุภัณฑ

1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

ราคา 1,000,000.00      บาท

2 วิทยาลัยการอาชีพลําปลายมาศ

2.1  ชุดปฏิบัติการสาขาอิเล็กทรอนิกส ราคา 1,500,000.00      บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

3 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

3.1  อาคารเรียนและปฏิบัติการพรอมครุภัณฑ   ราคา 21,189,400.00    บาท

พื้นที่ไมต่ํากวา 5,250 ตารางเมตร วท.บร

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรมัย (1 หลัง)

จํานวนเงิน 45,252,600 พูกพันป 2563

จํานวน 11,760,000 บาท

ภาคผนวก 2

ขอมูลครุภัณฑ/สิ่งกอสราง

ที่ไดรับจัดสรร

ประจําปงบประมาณ 2562

1.1  เครื่องกลึงขนาดยันศนูยเหนือแทน 150 มม. 

พรอมอุปกรณ (4 เครื่อง)



เงินบํารุงการศึกษา

1 งานอาคารสถานท่ี

1.1  ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาโดมอเนกประสงค ราคา 900,000.00         บาท

1.2  ปรับปรุงสนามฟุตบอล ราคา 250,000.00         บาท

1.3  จัดทําเสาธงชาติ ราคา 950,000.00         บาท

1.4  จัดทําเวทีโดมอเนกประสงค ราคา 1,200,000.00      บาท

1.5  ศาลารวมใจ ราคา 180,110.00         บาท

1.6  ปรับปรุงหองประชุมอินทนิล ราคา 300,000.00         บาท

1.7  รถตู  1  คัน ราคา 1,200,000.00      บาท

1.8  ทีวีในโดม ราคา 1,200,000.00      บาท

2 แผนกวิชาชางกอสราง

2.1  กบไฟฟา ราคา 16,000.00          บาท

3 แผนกวิชาการตลาด

3.1  เครื่องปรบัอากาศ 33000 BTU ราคา 38,000.00          บาท

เงินอดุหนุน

1 แผนกวิชาชางยนต

1.1  เกาอี้แล็คเชอร ราคา 60,000.00          บาท

2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

2.1  เครื่องปรบัอากาศ 36000 BTU ราคา 40,000.00          บาท

2.2  คอมพิวเตอร  20  ชุด  (400,000) รออนุมัติ

3 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3.1  พัดลมโคจร ราคา 30,000.00          บาท



4 แผนกวิชาชางโยธา

4.1  โปรเจคเตอร + เครื่อง Visual ราคา 35,000.00          บาท

5 แผนกวิชาสถาปตยกรรม

5.1  พัดลม 20 ตัว 18 นิ้ว (39,800) รออนุมัติ

6 แผนกวิชาการบัญชี

6.1  โปรเจคเตอร 2 ตัว ราคา 30,000.00          บาท

7 แผนกวิชาโลจิสติกส

7.1  โปรเจคเตอร 1 ตัว ราคา 15,000.00          บาท

8 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

8.1  โปรเจคเตอร 1 ตัว ราคา 15,000.00          บาท

9 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

9.1  จอคอมพิวเตอร 1 ตัว ราคา 3,900.00            บาท

10 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

10.1  เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพรอมวัดสวนสูง ราคา 7,790.00            บาท



งบลงทุน 1

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินงาน) ศึกษา ทั่วไป

1.  คาครุภัณฑ (ไดรับจัดสรรมา)

1.1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

1.1.1 1,000,000.00  -               -               1,000,000.00  

1.2 วิทยาลัยการอาชีพลําปลายมาศ

1.1.2 1,500,000.00  -               -               1,500,000.00  

2.  คาที่ดินและสิ่งกอสราง

2.1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

2.1.1 21,189,400.00    -                   -                   21,189,400.00    

2.1.2 ปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬาโดมอเนกประสงค -                   900,000.00     -                   900,000.00     
2.1.3 ปรับปรุงสนามฟุตบอล -                   250,000.00     -                   250,000.00     
2.1.4 จัดทําเสาธงชาติ -                   950,000.00     -                   950,000.00     
2.1.5 จัดทําเวทีโดมอเนกประสงค -                   1,200,000.00  -                   1,200,000.00  
2.1.6 ศาลารวมใจ -                   180,110.00     -                   180,110.00     
2.1.7 ปรับปรุงหองประชุมอินทนิล (มาน,เวที,เกาอี้ติดผนังฯ) -                   300,000.00     -                   300,000.00     

3.  โครงการจัดหาครุภัณฑ (ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวย/ชุด เกิน 5,000 บาท)

3.1 งานอาคารสถานท่ี
3.1.1 รถตู 1 คัน 1,200,000.00  -               1,200,000.00  
3.1.2 ทีวี ในโดม 1,200,000.00  -               1,200,000.00  

3.2 แผนกวิชาชางยนต
3.2.1 เกาอี้แลคเซอร *60,000

3.3 แผนกวิชาชางกลโรงงาน
3.3.1 เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU -               40,000.00      40,000.00      
3.3.2 คอมพิเตอร 20 ชุด (400,000)

3.4 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3.4.1 พัดลมโคจร -               30,000.00      30,000.00      

3.5 แผนกวิชาชางกอสราง
3.5.1 กบไฟฟา 16,000.00      -               16,000.00      

3.6 แผนกวิชาชางโยธา
3.6.1 โปรเจคเตอร + เครื่อง Visual *35,000

3.7 แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
3.7.1 พัดลม 20 ตัว 18 นิ้ว (39,800)

3.8 แผนกวิชาการบัญชี
3.8.1 โปคเจคเตอร 2 ตัว -               30,000.00      30,000.00      

23,689,400.00   6,196,110.00    100,000.00       29,985,510.00   

อาคารเรียนและปฏิบัติการพรอมครุภัณฑ 

พื้นที่ไมต่ํากวา 5,250 ตารางเมตร 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย (1 หลัง) จํานวนเงิน 

45,252,600        (พูกพันป 2563 จํานวน 

11,760,000 บาท)

รวม

รายการ แหลงคาใชจาย

 รวม

งบลงทุน

เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทน 150 มม. 

พรอมอุปกรณ (4 เครื่อง)

ชุดปฏิบัติการสาขาอิเล็กทรอนิกส



งบลงทุน 2

งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินงาน) ศึกษา ทั่วไป

รายการ แหลงคาใชจาย

 รวม

3.9 แผนกวิชาการตลาด

3.9.1 เครื่องปรับอากาศ 33000 BTU 38,000.00      -               38,000.00      

3.10 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
3.10.1 โปคเจคเตอร 1 ตัว -               15,000.00      15,000.00      

3.11 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
3.11.1 โปคเจคเตอร 1 ตัว -               15,000.00      15,000.00      

3.12 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
3.12.1 จอคอมพิวเตอร 1 ตัว -               3,900.00        3,900.00        

3.13 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3.13.1 เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลพรอมวัดสวนสูง -               7,790.00        7,790.00        

หมายเหตุ  * มีวัสดุดวย, ( ) รอการอนุมัติระหวางป

-              38,000.00     41,690.00     79,690.00     

23,689,400.00   6,234,110.00    141,690.00       30,065,200.00   

รวม

รวมทั้งสิ้น



ปวช. ปวส. รวม ปวช. ปวส. รวม

1 แผนกวิชาชางยนต 167,600  84,150  251,750 136,400 128,700 265,100  516,850        

2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน 106,800  72,450  179,250 114,400 78,750  193,150  372,400        

3 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 65,600    34,650  100,250 69,200  32,850  102,050  202,300        

4 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 94,800    94,500  189,300 78,000  59,850  137,850  327,150        

5 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 96,800    103,500 200,300 120,800 103,950 224,750  425,050        

6 แผนกวิชาชางกอสราง 41,200    28,800  70,000  45,600  41,850  87,450   157,450        

7 แผนกวิชาโยธา 68,000    78,300  146,300 72,800  62,100  134,900  281,200        

8 แผนกวิชาสถาปตยกรรม 42,400    28,800  71,200  48,400  24,300  72,700   143,900        

9 แผนกวิชาการบัญชี 115,200  85,800  201,000 74,100  117,000 191,100  392,100        

10 แผนกวิชาการตลาด 28,500    21,300  49,800  51,900  24,000  75,900   125,700        

แผนกวิชาโลจิสตกิส -        19,800  19,800  -       31,500  31,500   51,300         

11 แผนกวิชาเลขานุการ 36,000    9,900    45,900  46,500  18,000  64,500   110,400        

12 แผนกวิชาคอมพิวเตอร/สารสนเทศ 99,300    24,000  123,300 84,900  43,500  128,400  251,700        

13 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 16,500    3,850    20,350  13,500  15,050  28,550   48,900         

14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 40,200    26,600  66,800  33,600  38,850  72,450   139,250        

15 แผนกวิชาการโรงแรม 37,500    2,450    39,950  40,200  13,650  53,850   93,800         

16 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 300,000        

17 วัสดุอุปกรณเครื่องทางวิทยาศาสตร 40,000         

18 วัสดุพลานามัยและกีฬา 30,000         

19 วัสดุสํานักงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 10,015         

20 - หมวดวิชาวิทยาศาสตร 11,610         

21 - หมวดวิชาคณิตศาสตร 11,610         

22 - หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 17,415         

23 - หมวดวิชาภาษาไทย 5,805           

24 - หมวดวิชาสังคมศึกษา 9,675           

25 - หมวดวิชาพลานามัย 3,870           

1,056,400 718,850  1,775,250  1,030,300  833,900  1,864,200    4,079,450       

หมายเหตุ :  ระดับปวช. พาณิชยกรรม  300 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน ระดับปวส. บริหารธุรกิจ  300 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน

               ระดับปวช. อุตสาหกรรม 400 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน ระดับปวส. อุตสาหกรรม 450 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน

              ระดับปวช. คหกรรม 300 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน ระดับปวส. คหกรรม 350 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน

     แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน คิดเฉลี่ยรายหัวละ 200 /ป

รวมทั้งสิ้น

คํานวณวัสดุฝก ประจําปงบประมาณ 2562

ลําดับ

ที่
แผนกวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
รวมวัสดุฝกทั้งป



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใชจาย ท่ีใช Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 166,196,371.00 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 18,000,000 17,000,000 16,196,371 166,196,371.00

1 งานตามภาระงานประจํา 76,451,971

1.1 งบดําเนินงาน 56,341,210

1.2 งบลงทุน 26,089,400

  - คาครุภัณฑ 4,900,000

  - คาสิ่งกอสราง 21,189,400

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 7,313,790.00

2.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ ชางยนต 40,000.00        

2.2 โครงการปรับปรุงหองพักครู ชางกล 40,000.00        

2.3 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร พัฒนาผูเรียน (IT) (400,000)

2.4 โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟา ชางเช่ือม 50,000.00        

2.5 โครงการซอมแซมครุภัณฑ/จัดหาครุภัณฑ เทคนิคพื้นฐาน 30,000.00        

2.6 โครงการจัดหาหองเรียนปฏิบัติการวงจรไฟฟา ไฟฟากําลัง 50,000.00        

2.7 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟา ไฟฟากําลัง 30,000.00        

2.8 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการหุนยนต ชางอิเล็กทรอนิกส 70,000.00        

2.9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและปรับพื้น ชางกอสราง 86,000.00        

2.10 โครงการจัดซื้อกบไฟฟา ชางกอสราง 16,000.00        

2.11 โครงการจัดทําหองเรียนปฏิบัติการเขียนแบบ ชางโยธา 35,000.00        

2.12 โครงการจัดซื้อพัดลมประจําหองเรียน จัดงบสวนกลาง 39,800.00        

2.13 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร (2 ตัว ) วิชาการบัญชี 30,000.00        

2.14 โครงการซอมแซมครุภัณฑ วิชาการเลขานุการ 80,000.00        

2.15 โครงการจัดหาครภุัณฑเครื่องปรับอากาศ 33000 วิชาการตลาด 38,000.00        

2.16 โตะพื้นไมขาเหล็ก 25 ตัว ครุภัณฑงานอาคาร

ปฏทิินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562

วิทยาลัย เทคนิคบุรีรัมย  จังหวัด  บุรีรัมย
หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561

Jin



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใชจาย ท่ีใช Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561

2.17 เกาอี้ 40 ตัว ครุภัณฑงานอาคาร

2.18 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร (1 ตัว ) แผนกวิชาโลจิสติก 15,000.00        

2.19 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ วิชาคอมพิวเตอร 50,000.00        

2.20 โครงการปรับปรุงพัฒนาหองเรียน วิชาการโรงแรม 20,000.00        

2.21 โครงการปรับปรุงพัฒนาฝาเพดาน วิชาอาหาร 50,000.00        

2.22 โครงการเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตร 14,000.00        

2.23 โครงการสปัดาหวิทยาความรู วิชาวิทยาศาสตร 10,000.00        

2.24 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 20,000.00        

2.25 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติที่ วิชาภาษาไทย 10,000.00        

2.26 โครงการสงเสริมวรรณกรรมและภูมิปญญา วิชาภาษาไทย 10,000.00        

2.27 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 10,000.00        

2.28 โครงการคายภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ 15,000.00        

2.29 โครงการจัดหาครุภัณฑ วิชาภาษาอังกฤษ 15,000.00        

2.30 โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตร วิชาสังคมศึกษา 5,000.00         

2.31 โครงการธรรมศึกษา วิชาสังคมศึกษา 5,000.00         

2.32 โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา วิชาสังคมศึกษา

2.33 โครงการโรงเรียนคุณธรรม วิชาสังคมศึกษา 5,000.00

2.34 โครงการพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 40,000.00        

2.35 โครงการอาชีวสัมพันธ งานบุคลากร 15,000.00        

2.36 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ 100,000.00      

2.37 โครงการปรับพ้ืนสนามกีฬาโดม งานอาคารสถานที่ 900,000.00      

2.38 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล งานอาคารสถานที่ 250,000.00      

2.39 โครงการจัดทําเสาธงชาติ งานอาคารสถานที่ 950,000.00      

2.40 โครงการจัดทําเวทีโดมเอนกประสงค งานอาคารสถานที่ 1,200,000.00    

2.41 โครงการศาลารวมใจ งานอาคารสถานที่ 180,000.00      

2.42 โครงการปรับปรุงหองอินทนิล งานอาคารสถานที่ 300,000.00      

2.43 โครงการขาวเทคนิคบุรีรัมย งานประชาสัมพันธ 1,500.00         
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2.44 โครงการจัดรายการสถานีวทิยุกระจายเสียงฯ งานประชาสัมพันธ 4,000.00         

2.45 โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) งานประชาสัมพันธ 1,000.00         

2.46 โครงการวารสารอินทนิลสลับสี งานประชาสัมพันธ 30,000.00        

2.47 โครงการปรับปรุงระบบการจายเสียง งานประชาสัมพันธ 13,500.00        

2.48 โครงการมอบใบประกาศนัยบัตรวิชาชีพ งานทะเบียน 20,000.00        

2.49 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน งานทะเบียน 10,000.00        

2.50 โครงการจัดทําชั้นเก็บเอกสาร งานทะเบียน 20,000.00        

2.51 โครงการจัดทําแผนผฏิบัติราชการ วานวางแผน 4,990.00         

2.52 โครงการกําลังคนอาชีวศึกษา V-cop.go.th งานศูนยขอมูล 10,000.00        

2.53 โครงการขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานศูนยขอมูล 5,000.00         

2.54 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขาย งานศูนยขอมูล 50,000.00        

2.55 โครงการซอมบํารุงระบบกลองวงจรปด งานศูนยขอมูล 45,000.00        

2.56 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขาย งานศูนยขอมูล 65,000.00        

2.57 โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร งานความรวมมือ 30,000.00        

2.58 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram Youth งานความรวมมือ 50,000.00        

2.59 โครงการความรวมมือดานวิชาการ งานความรวมมือ 20,000.00        

2.60 โครงการแขงขันหุนยนตกูภัยระดับโลก งานความรวมมือ 2,000,000.00    

2.61 โครงการแลกเปลี่ยนครู งานความรวมมือ 100,000.00      

2.62 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยฯ งานวิจัย พัฒนา 200,000.00      

2.63 โครงการประกวดและนําเสนองานวิจัย งานวิจัย พัฒนา 20,000.00        

2.64 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหุนยนตฯ งานวิจัย พัฒนา 120,000.00      

2.65 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร 1 ตัว งานวิจัย พัฒนา 3,900.00         

2.66 โครงการประเมินนิเทศภายในแผนก งานประกันคุณภาพ 5,000.00         

2.67 โครงการประเมินนิเทศภายในงาน งานประกันคุณภาพ 5,000.00         

2.68 โครงการสงเสริมการรับงานการคา งานสงเสริมผลผลิต 10,000.00        

2.69 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน (ติวเตอร) งานวัดผล 3,000.00         

2.70 โครงการอบรมการใชงานระบบการจัดการ งานวัดผล 1,000.00         
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2.71 โครงการติดตามและประเมินผลการขาดเรียน งานวัดผล 1,500.00         

2.72 โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลา งานวัดผล 25,000.00        

2.73 โครงการจัดซื้อวัสดุซอม สราง หนังสือ งานหองสมุด 15,000.00        

2.74 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน งานหองสมุด 2,000.00         

2.75 โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน งานทวิภาคี 5,000.00         

2.76 โครงการพิธีเชิดชูเกียรติครูฝก งานทวิภาคี 20,000.00        

2.77 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ งานทวิภาคี 2,500.00         

2.78 โครงการปรับปรุงหองประชุมบุรีรายา งานสื่อ 10,000.00        

2.79 โครงการปรับปรุงหองอินทนิล งานสื่อ 10,000.00        

2.80 โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพฯ งานหลักสูตร 200,000.00      

2.81 โครงการพัฒนาครู PLC งานหลักสูตร 5,000.00         

2.82 โครงการสงเสริมหลักสูตรระยะสั้น งานหลักสูตร 1,000.00         

2.83 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2562 งานสวัสดิการ 1,000.00         

2.84 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก งานสวัสดิการ 1,000.00         

2.85 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะ งานสวัสดิการ เงินตรวจสุขภาพ

2.86 โครงการรณรงคเสริมสรางความเขาใจเรื่องเอดส งานสวัสดิการ 2,000.00         

2.87 โครงการอาหารปลอดภัย งานสวัสดิการ 1,000.00         

2.88 โครงการจัดหาครภุัณฑประจําหองพยาบาล งานสวัสดิการ 7,790.00         

2.89 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย งานปกครอง 2,000.00         

2.90 โครงการจัดการจราจรภายในสถานศกึษา งานปกครอง 10,000.00        

2.91 โครงการสถานศึกษาสีขาว งานปกครอง 5,000.00         

2.92 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน งานปกครอง 5,000.00         

2.93 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ งานปกครอง เบิกจากเงินสวนกลาง

2.94 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ งานปกครอง เบิกจากเงินสวนกลาง

2.95 โครงการศนูยซอมสรางเพ่ือชุมชน งานโครงการพิเศษ 50,000.00        

2.96 โครงการศนูยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน งานโครงการพิเศษ 40,000

2.97 โครงการจัดตั้งศนูยซอมสรางเพื่อชุมชน งานโครงการพิเศษ 200,000
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2.98 โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปใหม งานโครงการพิเศษ 200,000

2.99 โครงการอาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต งานโครงการพิเศษ 200,000

2.100 โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพ งานโครงการพิเศษ 200,000

2.101 โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี งานโครงการพิเศษ 200,000

2.102 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ งานโครงการพิเศษ 10,000

2.103 โครงการแนะแนวสัญจร แนะแนวศึกษาตอฯ งานแนะแนว 5,000

2.104 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศกึษา งานแนะแนว 8,000

2.105 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 5,000

2.106 โครงการเปดโลกอาชีพ 61 (Open House) งานแนะแนว 60,000

2.107 โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม งานแนะแนว (100,000)

2.108 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว (174,000)

2.109 โครงการประเมินความพึงพอใจ งานแนะแนว 1,000

2.110 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ งานแนะแนว บันทึกขอใชเงิน กยศ.

2.111 โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงินกองทุน งานแนะแนว บันทึกขอใชเงิน กยศ.

2.112 โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจ งานแนะแนว บันทึกขอใชเงิน กยศ.

2.113 โครงสรางสรางความเขมแข็งของระบบดูแล งานครูที่ปรึกษา เงินจัดสรรจากสวนกลาง

2.114 โครงการลดปญหาการออกกลางคนั งานครูที่ปรึกษา เงินจัดสรรจากสวนกลาง

2.115 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานครูที่ปรึกษา เงินจัดสรรจากสวนกลาง

2.116 โครงการเยี่ยมบาน เยอืนหอ ชะลอความเสี่ยง งานครูที่ปรึกษา เงินจัดสรรจากสวนกลาง

2.117 โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. งานครูที่ปรึกษา 50,000.00

2.118 โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา งานครูที่ปรึกษา 1,000.00

2.119 โครงการครูที่ปรึกษาดีเดน งานครูที่ปรึกษา 2,000.00

2.120 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ งานครูที่ปรึกษา 5,000.00

2.121 โครงการครูดีในดวงใจ งานครูที่ปรึกษา 1,000.00

2.122 โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ งานกิจกรรม 310,000.00
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ที่ปรึกษา 
 

 1.  นายสงา แตเชื้อสาย  ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
2.  นายสมชาย อินทรปรางค  รองผูอำนวยการฯ ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  นายพิชิต วงศคำ  รองผูอำนวยการฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
4.  นายวรงจ แกวบุญเรือง  รองผูอำนวยการฯ ฝายพัฒนาการศึกษา 
5.  นายธีรชัย ภูทอง  รองผูอำนวยการฯ  ฝายวิชาการ 

 

คณะผูจัดทำ 
 

 1.  นายพิชิต   วงศคำ  ประธานกรรมการ 
2.  นายพิชญา   พลพงษ  กรรมการ 
3.  นายเฉลียว ชาติรัมย  กรรมการ 
4.  นายวิชิตพล   อินตะนนท  กรรมการ 
5.  นายเมธินทร พลเดช  กรรมการ 
6.  นายศุภกร พิมพภู  กรรมการ 
7.  นายบุญชอบ   พาราษฎร  กรรมการ 
8.  นายไพฑูรย   พรหมสถิต  กรรมการ 
9.  นายอารมณ รัตนโชต ิ  กรรมการ 
10. นายสมศักยพงษ  ตัณฑสุระ  กรรมการ 
11. นางสังวาลย   นาครินทร  กรรมการ 
12. นางรัศมี   โชติไธสง  กรรมการ 
13. นางอรัญญา   แสงโชติ  กรรมการ 
14. นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา  กรรมการ 
15. นายอรุณ ปะกลาง  กรรมการ 
16. นางสาวมัลลิกา พันธุมาลี  กรรมการ 
17. นางแจมจันทร  เสาวโค  กรรมการ 
18. นางพิมพยุภา   ชนะอัยยรัชต  กรรมการ 
19. นางสาวอรุณวรรณ   ปกษา  กรรมการ 
20. นางสาวปุญญิสา      ทวยศิรกิุล    กรรมการ 
21. นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ กรรมการและเลขานุการ 
22. นางนิภาภัทร แตเชื้อสาย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 




