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วิสัยทัศน ์
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศและภำคเอกชน 
 
ภารกิจ 
 จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำชีพ 
 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิสัยทัศน ์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 
 
 
 
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
 นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและทั่วถึง 
  4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน 
 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นคน 
 4.7 ท ำนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร 
ทำงศำสนำมีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุข และ
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน 
 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำน และ
วัฒนธรรมสำกล 
 4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ด ี

1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
 นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

 2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน ประเด็น 
แรงงำนต่ำงด้ำว ยำเสพติด 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่
ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน 
 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
 3.6 จัดระเบียบสังคม 
 นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
 5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข 

 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 



 นโยบำยที่ 6 กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แก้ปัญหำน้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพ้ืนที่ และ
ปัญหำขำดแคลนน้ ำในบำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล 
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภำษีท่ีเหมำะสมระหว่ำงน้ ำมันต่ำงชนิดและผู้ใช้ต่ำงประเภท 
 6.17 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ให้เข้มแข็ง สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง 
 นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
 7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำค 
และภูมิภำคอำเซียน 
 7.5 ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จำกฐำนกำรผลิตในชุมชน 
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับอำเซียน 
 7.6 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัยและพัฒนำ
และนวัตกรรม 
 8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม 
 8.3 ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
 นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับ
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 9.1 ในระยะเฉพำะหน้ำเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
โดยให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 9.4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติทั้งเชิงปริมำณ
และคุณภำพ 
 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษท้ังทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย 
 นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึก
ในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร 
 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 



 3) กำรรักษำควำมม่ันคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
 4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 
 6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
 7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
 2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ
แรงงำน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
 4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
 5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
 6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
 3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
 4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
 5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
 2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
 3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
 2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
 3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
 2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
 4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
 6) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 7) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

 1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ ตำม
แนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชน-
ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
 4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ 
อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำก
ไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
 1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและ  
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน 



 3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและ กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
 3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ ำ เป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำน-วิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
 3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรได้ อย่ำง
มีคุณภำพและมำตรฐำน 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ 
 5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
 6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
 7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
 3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
 4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
 5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
 6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 



แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
 3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

 1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและ
สำมำรถตรวจสอบได ้
 2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
 3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
และพ้ืนที ่
 4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกัน 
ของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
 5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมสร้ำง
ขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
 4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ 
 5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น สำมำรถท่องจำและน ำสิ่งที่จ ำไปฝึกคิดวิเครำะห์  
คิดสังเครำะห์ คิดในเชิงสร้ำงสรรค์ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท ได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพมำตรฐำน มีจิตส ำนึกประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสำมำรถอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสำมัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียน 

ในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
1.2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท

กำรศึกษำ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิต 

สื่อกำรเรียนกำรสอน ตำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งตำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตำมเกณฑ์ มีครูประจ ำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตำมสำขำวิชำที่สอน ผู้มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครู มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ รวมทั้งมีคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

กลยุทธ์ 
2.1 วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำม

ต้องกำร ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ / ประเภทกำรศึกษำ 
2.2 ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
2.3 เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 

และครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน 
2.4 สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพ 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ และด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพ 

เพ่ิมจ ำนวนบัณฑิตในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน มีสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล ประชำชนได้รับกำรฝึกอำชีพตำมควำมถนัด และควำม
สนใจ รวมทั้งมีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพำณิชย์ กำร ให้กำร
รักษำพยำบำล และกำรพัฒนำควำมเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำของภูมิภำค 

กลยุทธ์ 
3.1 เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยำบำล 
3.2 เร่งผลิตและพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่วัยกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
3.5 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำย

ควำมร่วมมือ ตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
3.6 ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้ เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภท

กำรศึกษำ ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำมำรถเรียนรู้จำก 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สถำนศึกษำในภูมิภำค/ชนบท ได้รับกำรยกระดับคุณภำพในกำร
ให้บริกำร เด็กพิกำรและด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนและทักษะประสบกำรณ์เพ่ือขอรับวุฒิกำรศึกษำเพ่ิมข้ึนได้ 

กลยุทธ์ 
4.1 ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน

ทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
4.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำม

สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
4.3 เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง 
4.4 จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
4.5 เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำม

หลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียน สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึง
ทรัพยำกร และระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ มีองค์ควำมรู้เทคโนโลยี 
เพ่ือกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียน
กำรสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 

และไม่ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
5.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบ  

กำรรำยงำนผล ของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็นอกภำพ  
เป็นปัจจุบัน และมีมำตรฐำนเดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

5.4 จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการ จัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีควำมโปร่งใส 

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพโดยกำรกระจำย
อ ำนำจลงไปสู่ส่วนภูมิภำคและสถำนศึกษำ และมีกลไกกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภำพเพ่ือไปประกอบอำชีพ ในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 
6.1 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำน

คุณธรรม ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด 
6.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
6.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต ลดวำม

เหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
6.5 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
6.6 ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีควำมพร้อม พัฒนำเป็น

สถำนศึกษำนิติบุคคลในก ำกับ 
 



 



คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

 

 

 

 

 

นายสง่า  แต่เชื้อสาย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 นายสมชาย  อินทร์ปรางค์              นายพิชิต  วงศ์ค า 
          รองผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร           รองผอ. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

    นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง                     นายธีรชัย  ภูทอง 
    รองผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา         รองผอ. ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

1.  นายเกษตร  (พอก) บ าเรอสงฆ์ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสมชาย  อินทร์ปรางค์ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
นายพิชิต  วงศ์ค า 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายธีรชัย  ภูทอง 

แผนกวชิา 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายกฤษณพล  เรืองไพศาล 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายสุบรรณ์  บุตรสิงห์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางพินิจ  สายสุทธิชัย 

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  เดิมท ารัมย์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายภากรณ์  ยอดพทุธ 

งานความร่วมมือ 
นางนารี  อินรัมย์ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยรัชน์ 

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 



ประวัติวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

ที่ตั้งสถานศึกษา 
เลขที่  322  ถนนจิระ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์ 31000   

โทร 0-4461-1479,  Fax 0-4461-1072  มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน  ห่างจากศาลากลางหลังเก่า  จังหวัด  0.5  กม.   
 
เขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  จดที่ดินและบ้านพักอาศัยของเอกชน 
 ทิศใต้   ติดถนนจิระ  และตรงข้ามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก  ติดโรงเรียนเทศบาล 1 
 ทิศตะวันตก  ติดส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
บริเวณภายในสถานศึกษา 
 เป็นคอนกรีตทั้งหมด  กว้าง 5.50 เมตร  ยาว  9.00 เมตร 
 
ประวัติการจัดตั้ง 
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 2481 รับนักเรียนจบชั้นประถม 
ปีที่ 4  เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น  หลักสูตร 3 ปี 
 
พุทธศักราช  2504 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์  เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์  
และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง  ประเภทช่างก่อสร้าง  หลักสูตร 3 ปีต่อจาก  ม.ศ.  3  และในปี
พุทธศักราช  2513  ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก 
“โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์” และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรมและ
อนุมัติให้เปิดสอนสาขาช่างยนต์  ระดับปวช. ช่างยนต์ 
 
พุทธศักราช  2519 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ 
 
พุทธศักราช  2520 

 กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
สาขาวิชาการบัญชีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาคหกรรม  

 
พุทธศักราช  2522 

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์”  และ
อนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 



พุทธศักราช  2524 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดให้สถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มท าการสอนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2524  โดยรับนักเรียนที่จบ  ม.3  และ  ม.ศ.3  เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ในปีเดียวกันรวมทั้งสิ้น  10  แผนก และก าหนดให้เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 
พุทธศักราช  2532 

 เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังรับผู้ส าเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
พุทธศักราช  2535 

 เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างยนต์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช่างยนต์ 
 
พุทธศักราช  2536 

 เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโรงงานและ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น 
 
พุทธศักราช  2537 

 เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พณิชยการกลุ่มวิชาการขาย 
 
พุทธศักราช  2538 

 เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเลขานุการรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พณิชยการ  และรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
 
พุทธศักราช  2539 

 ขยายการรับนักศึกษา  แผนกพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยเปิดรับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย 
 
พุทธศักราช  2540 

 เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  และสาขาวิชา
ผ้าและเครื่องแต่งกาย  โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และงดรับนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

 
 



พุทธศักราช  2540 
 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักศึกษาเพ่ิม  นอกจากรับนักศึกษาในระดับอ่ืนเพ่ิม

แล้ววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับ นักเรียนที่จบชั้น  ม.6  เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร  2 ปี 2 ประเภทวิชาคือ   

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา 
    1.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   

     1.2 สาขาวิชาช่างโยธา   
     1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม) 
     1.4 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม) 

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี 
    นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  รับผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6  โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา  และสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
พุทธศักราช  2541 

 เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .)  ภาคสมทบ  สาขาวิชาช่างโยธา  
ซึ่งรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ  ม.6  และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
พุทธศักราช  2544 

 เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  ซึ่งรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 
พุทธศักราช  2545 

 โครงการพัฒนาครู -อาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเครื่องกล  และสาขาวิชาช่างโยธา   
โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) 
 
พุทธศักราช  2547 

 เปิดรับระดับ  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  ซึ่งรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ซึ่งรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าก าลัง 
 
พุทธศักราช  2548 

 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์  และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 



 จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา  โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
พุทธศักราช  2549 
       ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา  
 
พุทธศักราช  2552 

 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา 
 
พุทธศักราช  2557 

 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
ได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนอ าเภอประโคนชัย)  

      
พุทธศักราช  2558 

 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์,  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  และได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  
(วก.ล าปลายมาศ) 
 
พุทธศักราช  2559 

 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ
อาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ ์ เอกลักษณ ์
ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

 

ปรัชญา 
“ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือ 

การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง และมีจิตส านึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วิลัยทัศน ์
 มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. ส่งเสริมการวิเคราะห์  วิจัย  เพื่อน าข้อมูลด้านต่าง ๆ  มาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  เป็นครูมืออาชีพ 
 5. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการ  วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 6. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ 

7. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย  สร้างภูมิคุ้ม กัน
ห่างไกลยาเสพติดเพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

 
อัตลักษณ์ 

“เป็นคนดี  มีฝีมือ” 
 
เอกลักษณ์ 

บริการ  วิชาการ  วิชาชีพ 

 

 

 

 



สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 
 
ตราประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 หมายถึง  ความล้ าเลิศทางปัญญา  ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงามโอบล้อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ  คือ  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา  ที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
สีประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 สีน้ าเงินขาว  เป็นสีประจ าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หมายถึงนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
เป็นผู้มีความสุภาพ สุขุม สง่างามมีศักดิ์ศรีถึงพร้อมด้วยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม 
 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 ต้นอินทนิล  เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่แทนความแข็งแกร่ง  บึกบึน  ทรหด 
อดทน  ของวิทยาลัยฯ  ช่อดอกมีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสีม่วงสดเหมือนความรัก ความสามัคคี  
และกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าวิทยาลัยฯ ที่มิมีวันจางหายไป  ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือน
มีนาคม - ธันวาคม 
 

 

 

 

 



ผลงานภาคภูมิใจปี 2558 – ปัจจุบัน 
 

ปีการศึกษา  2558 
 นายพลรัฐเดชน์  แสงศรี,  นางสาวพรนิภา  อินละคร  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม  ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน “งานเขียนแบบก่อสร้าง”  ปีการศึกษา 
2558    ระหว่างวันที่  1 – 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 นายชยุตพงศ์  วิสูตรตระการ,  นายสนอง  เปริบรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงานและเทคนิค
การผลิต  และนายเฉลียว  ชาติรัมย์  ครูผู้ควบคุม  เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน  “มาตรวิทยา
มิต”ิ  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 นางสาวสุวรรณา  นามมาลี  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  และนางสาววริศราภรณ์  สุมหิรัญ  
ครูผู้ควบคุม  เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน  “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” ได้รับรางวัล อันดับที่  
15  ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 นางสาวทวิติยา  แก้วดี,  นางสาววิมลรัตน์  สังขวรรณ,  นางสาวชลลิดา  สายหยุด,  นางสาวลลติ
ตา  สอนหยุด,  นางสาวนิรชา  มีสัตย์  นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  และนางสาวพรทิพย์พา  วิชญ์จันทกา
นนท์  ครูผู้ควบคุม  เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน  “การเขียนแผนธุรกิจ”  ได้รับรางวัล  อันดับที่  14  
ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 นายสถิต  ค าบุดดี  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับชาติ  ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์”  ปีการศึกษา 2558  ระหว่าง
วันที่  1 – 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 นางสาวศศิญา  ดีสุด,  นางสาวแพรพลอย  นิลมัย  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม  ได้รับรางวัล  
ชมเชย  ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน “การออกแบบสถาปัตยกรรม”  ปีการศึกษา 
2558  ระหว่างวันที่  1 – 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค ์

 นายยุทธศาสตร์  หรรษา,  นายธีระศักดิ์  ผ่องศาลา,  นายสรายุทธ  ปราบสกุล  นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
โยธา  นางสาวจุรีพร  ดิ้นจิ้งหรีด  และนายธนารักษ์  สุยารัมย์  ครูผู้ควบคุม  เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน 
“ทักษะงานคอนกรีต”  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ระดับชาติ ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์   

 นางสาววิลาสินีย์  เรืองค าไฮ,  นางสาวรุจิรา  กลางนอก,  นางสาวภวดี  คะรานรัมย์,  นางสาวทักษิณา  
นวนสนาม  นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  และนางสาวนันทราทิพย์  ช านาญพนา  ครูผู้ควบคุม  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน “การออกแบบและตัดเย็บชุดท างานสตรี  อายุ 25 – 30 ปี”  
ได้รับรางวัล  ชมเชย ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่  1 – 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 นายเจตจรัญ  บุญนาน,  นายไกรวิทย์  เชื้อปรุ,  นายเจนวิทย์  สระแก้ว,  นายอัมฤทธิ์  วังหิน,  นายดนัย  
บุณวิจิตร  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  สิ่งประดิษฐ์  Hybrid Solar 
Pumping Control  ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2558  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน   

 
 
 
 



ปีการศึกษา  2559 
ระดับชาติ 

 ทีม  โรบอท  เซราะกราว  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU)   
ในงาน “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช  2559  ระหว่างวันที่  21 – 24  
มีนาคม  2559  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัปทธุานี 

 นางสาวสุวรรณ  นามมาลี  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
เหรียญเงิน  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์”  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559  ระหว่าวันที่  6-10  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  
และโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง   
   นายปารเมศ วิสภักดิ์,  นางสาวนิภาพร  บุญนาน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “ประกวดมารยาทไทย”  ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559  
ระหว่าวันที่  6-10  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  และโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัด
ระยอง 

  
ระดับภาค  
  หมวดวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ  “ชื่อผลงาน  เครื่องเติมน้ ามันคลัตซ์น้ ามัน
เบรกด้วยระบบไฟฟ้า”  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  16  สิงหาคม  2559  ณ  วิทยาลัย
การอาชีพร้อยเอ็ด   
  หมวดวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ  “ชื่อผลงาน  เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อหน้า
รถยนต์” ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   

 นายศิริมงคล  เปกรัมย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และการ
แข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  “การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration 
Contest)”  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  26  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  19 
– 23  ธันวาคม  2559  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐ์“ระบบควบคุมความชื้นด้วย 
Smart Agriculture” ประเภทที่ 10  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระว่างวันที่  11 – 14  ธันวาคม  2559  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 แผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “การเขียนแผนธุรกิจ”  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  26  ประจ าปี
การศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  19 – 23  ธันวาคม  2559  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

 นางสาวสุวรรณ  นามมาลี  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์”  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  26  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  
19 – 23  ธันวาคม  2559  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

 



 นายสันติ  ประวรรณรัมย์  นายทวีวัฒน์  ผางเวทย์  และนายภูวนัย  วิเชียรรัมย์   นักศึกษาแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ 
วิชาพ้ืนฐาน “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)”  ระดับ
ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  26  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  19 – 23  ธันวาคม  
2559  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

 นางสาววิมลศิริ  ช่างฉลาด  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7  
เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน “พิมพ์ดีดไทยด้วย
คอมพิวเตอร์”  ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  26  ประจ าปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  
19 – 23  ธันวาคม  2559  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
 
ปีการศึกษา  2560 
ระดับชาติ 
  ทีมเซราะกราวโรบอท  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  
“การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย” ระดับชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช  2560  ระหว่างวันที่  26 – 30  มกราคม  2560  
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จังหวัปทุธานี 

 ทีมเซราะกราวโรบอท  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
(ABU)  รอบชิงชนะเลิศ  พุทธศักราช 2560  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ระหว่างวันที่  7 - 12 มีนาคม 2560  ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
  ทีมเซราะกราวโรบอท  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศไทย  ประจ าปีพุทธศักราช  2560  ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ รังสิต   

 นางสาวปาจรีย์  ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับที่ 4  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)”  
ระดับชาต ิประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 นางสาวรัชดาภร  เฉยรัมย์ และนางสาวสุกัญญา  พลึกรุ่งโรจน์ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 นางสาวกรรณิการ์  โกติรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับที่ 13  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะ
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ได้รับรางวัลอันดับที่ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 
2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 



 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ได้รับรางวัลอันดับที่ 11  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส.” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 นายนิติกร  สนศรี  นางสาวเพชรลัดดา  เกตุดอน  และนางสาวสกุลทิพย์  เนือนสกุล   นักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge” ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอันดับที ่7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2561   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

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

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนด
โจทย์ กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ Homor Award  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์” ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 
2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ระดับภาค 
  หมวดวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ  “ชื่อผลงาน  เครื่องตัดไม้แว่นส าหรับท า
เฟอร์นิเจอร์” ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
  หมวดวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ  “ชื่อผลงาน  เครื่องแยกฝากกระป๋องกาแฟ
แบบใช้แม่แรงไฮดรอลิกด”์ ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
  นายอนุสรณ์  ฟองชัย, นายวรัญญู  นคร และนายสายฟ้า  นาครินทร์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลอับดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ



ระยะสั้น “การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

 นายปัญญา  รักษา และนายอนุสรณ์  ไกรสะรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลอับดับ 8 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 
14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายวสันต์  พรมประโคน, นายวันวิชัย  ผลสวิง และนายอัจฉริยะ  นามสว่าง นักศึกษาแผนกวิ ชา
ช่างโยธา  ได้รับรางวัลอับดับ 9 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายคัมภีร์  ศรีผุย, นางสาวกมลพรรณ  สอมประโคน และนางสาวอรอนงค์  บ ารุงนา นักศึกษา
แผนกวิชาช่างโยธา  ได้รับรางวัลอับดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายจิรวัฒน์  อารยนันทพงศ์, นายพลฤทิธิ์  คะเรียงรัมย์, นายกฤษกร  บรรเทิงใจ และนางสาวรัตนาพร  ฉิมงาม 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานคอนกรีต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายณัฐวุฒิ  พงษ์ขุนทด และนางสาวพิมพิณนารินทร์  สิริธีรกุล นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม  
ได้รับรางวัลอับดับ 9 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การแข่ งขั นทั กษะการเขี ยนแบบก่อสร้ าง  ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช . )” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

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

 นายทวีวัฒน์  ผางเวทย์, นายสุทธิกานต์  มหาชะโร และนายนฤพล  ศรีเฉลิม นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่าง 
วันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 



 นายกิตติวัฒน์  ศาลางาม, นายกิตติศักดิ์  ฟองกระโทก และนายภานุพงศ์  สุยะ นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายนราวัฒน์  สายเมือง  และนายศราวุฒิ  เพ็ชรกล้า  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายบุญฤทธิ์  แซ่เลื่อง  และนายทักษ์สิน  ปรากฏกล้า  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ได้รับรางวัลอันดับ 11  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายจิรเมธ  วีระนันทสิทธิ์  และนายเกียรติศักดิ์  นุพันรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายจิรภัทร  แสนกล้า  และนายวรรธนะ  นามบุตร  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

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

 นายธนาคาร  พรมแสน,  นายธีรยุทธ  ช่างท า  และนายพลพล  พิศเพ็ง  นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)  
ระดับ ปวช.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

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

 นายวรพล  เอิบอ่ิม,  นายอุทิศ  จะเรืองรัมย์  และนายภควัต  จันทร์นุช  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 



 นายเกียรติศักดิ์  ดูเรืองรัมย์  และนายเพลิง  ร่มโพธิ์ทอง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน   
ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะงานกลึง กัด ตัดไสชิ้นงาน ระดับ ปวช.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายธีรศักดิ์  ตุพิมาย  และนายชวาล  อาญาเมือง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ได้รับรางวัล
อันดับ 16  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายนพรุจ  ทองทับพันธ์  และนายไวยกรณ์  โภชนา  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ได้รับรางวัล
อันดับ 10  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวรัชดาภร  เฉยรัมย์  และนางสาวสุกัญญา  พลึกรุ่งโรจน์นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” 
ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

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

 นางสาวพรลิชา  ฝุ่นตะคุ  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะ
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  27  ประจ าปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวปาจรีย์  ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 
14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายนิติกร  สนศรี  นางสาวเพชรลัดดา  เกตุดอน  และนางสาวสกุลทิพย์  เนือนสกุล   นักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวสุพัตตรา  เปนะรัมย์, นางสาวภาวิณี  ล ามะนา, นางสาวจารุวรรณ  ดวงมาลา, นางสาวปริญญา  อินทร์รัมย์  
และนางสาวน้ าฝน  คะเลารัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลอันดับ 4  จากการแข่งขันทักษะ



วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวกลุญาดา  เจริญรัมย์,  นางสาวกันตนา  มานรัมย์,  นางสาวภัทราพร  ชะใบรัมย์  และ
นางสาวอริสา  ตรีธารทิพย์วงศ์  นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้รับรางวัลอันดับ 4  จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายโชคอนันต์  กระพรรณ  และนายพลากร  เข็มโคกกรวด  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  
ได้รับรางวัลอันดับ 4  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “การแข่งขันทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวสายธาร  อุตมะ,  นางสาววิชุดา  ทองสูงเนิน  และนางสาวณัฐญา  เฉลียวสิน  นักศึกษาแผนก
วิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 8  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายสุทิวัส  ส าเร็จรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 15  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายอัครเดช  ปาสาบุตร  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายธนากร  วรรณชาลี และนางสาวรุ่งนภา  สายบุตร  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ประเภทหอยทอดจานร้อน Street Food)” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวพิชญานันท์  บัตรรัมย์  และนางสาวยุภา  ยิวารัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
ได้รับรางวัล อันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล  ประเภทอาหารเพ่ือ
สุขภาพจนาหลักประกอบลีลา Food Healthy Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นายวรุตม์  เบญจมาศ,  นางสาวเพ็ญพรรณ  อ่อนระอา  และนายกัมปนาท  บุตรเพชร  นักศึกษาแผนกวิชา 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้รับรางวัล อันดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการออกแบบและการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย” ระดับภาค  



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  10 – 14  ธันวาคม  2560   
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 นางสาวศศิธร  นิพรรัมย์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

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

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญทอง  จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์ กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26  ธันวาคม  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ กลุ่ม 11.1 
ด้านยานพาหนะไฟฟ้า” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26  
ธันวาคม  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

 
ปีการศึกษา  2561 
ระดับภาค 

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

 นายอนันตศักดิ์  อุดรโสม  และนายนที  หลวงปู่คาน  นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล
อันดับ 6 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะงานจักรยานยนต์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายอนุสรณ์  ฟองชัย  และนายสายฟ้า  นาครินทร์   นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล
อันดับ 15 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกฤษฎา  แก้วอรสาร  และนายไธสง  โกรัมย์   นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล 
อันดับ 12 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 



 นายเกริกพล  เปารัมย์  และนายสิทธิพร  อาญาเมือง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล
อันดับ 14 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะมาตรวิทยามิติ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายรัชพล  งอกไพธิ์  และนายน าโชค  สัตย์ฌุชนม์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานวัดละเอียด” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 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 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกลวัชร  บัวทอง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสันติ  ผลวัฒ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกระบวนการเชื่อม GMAW & SMAW & GTAW” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  
2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภูมิสิทธิ์  สันดี  และนายพิศณุ  โปร่งจิต  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะตรวจสอบและทดสอบวัสดุ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสันติสุข  สืบเพ็ง,  นายสุรนาท  ปานแจ่ม  และนายสุทธิพงษ์  โพธิศรี  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
(ศูนย์การเรียนล าปลายมาศ) ได้รับรางวัลอันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายปิยะ  เสาสิงห์,  นายจตุพล  บุบผามาลา  และนายสุนทร  บุญทาทอง  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ได้รับรางวัลอันดับ 13 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

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

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

 นางสาวฐิติรัตน์  จันมณี  และนายจิระพงษ์  กักขุนทด  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล
อันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการ
เขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายทวีชัย  ชาญณรงค์  และนายสหรัถ  นองประโคน  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลอันดับ 7 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะหุ่นยนต์จ าลอง
อาคารพักอาศัย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

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

 นายอนุชา  ใสสดศรี,  นายธนบัตร  ทับแสง  และนายเอกลักษณ์  ศรีสมสุข  นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะงานคอนกรีต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

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

 นายอภิวัฒน์  ค าจันทร์,  นายดนุพร  หอมรหัด  และนายอนุชิต  จันร้อยเอ็ด  นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
ได้รับรางวัลอันดับ 7 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการส ารวจเพ่ือก่อสร้าง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 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 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวกรรณิการ์  โกติรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ



ด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสาธินี  สุทธิกร  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ได้รับรางวัลอันดับ 5 จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน 
การผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวอภิฤดี  พิมพา,  นางสาวอาทิตยา  โต๊ะงาม  และนางสาวมัทนา  แม้นประโคน  นักศึกษาแผนกวิชา 
การตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะ The Marketing Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 

 นางสาวสกุลทิพย์  เนือนสกุล,  นางสาวกัญญาพัชร  บุตรรัตน์,  นางสาวมนัสวี  เหวยรัมย์,   
นางสาวนงลักษณ์  เป็นสุข  และนางสาวทิพวรรณ  มาทุมมี นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

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

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

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

 นายกลธร  จันถาวร  และนางสาวไพลิน  ธรรมมิภักดิ์  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   
ได้รับรางวัลอันดับ 16 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทการประกอบอาหารไทยชุดพร้อมจ าหน่าย Thai Set” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายณัฐพนธ์  เขิบสูงเนิน,  นางสาวสุฑาทิพย์  ชะนะทเล  และนางสาววรัญญา  คู่วัฒนา นักศึกษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ได้รับรางวัลอันดับ 11 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 



ประเภทอาหารมื้อค่ า (Western Set Dinner)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายธนฤต  อักษรรัมย์,  นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลืองสุข  และนางสาวอรนภา  เคล้าพิมาย 
นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบกระโปรงกางเกงวัยรุ่นหญิงยุระหว่าง 15-20 ปี” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภาคีนัย  ศรีคุณ,  นางสาวกรรณฑิมา  ตรวจมรรค  และนางสาวสุกัญญา  ขันเสน นักศึกษา
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประยุกต์ออกแบบเสื้อผ้าสู่สากล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสายธาร  อุตมะ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 12  จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายเอกรัตน์  อุดมนาม,  นางสาวมลธิชา  สมมุติรัมย์  และนายรัตนชัย  วันทรวง  นักศึกษา 
แผนกวิชาการโรงแรม  ได้รับรางวัลอันดับ 7  จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 



 



ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 

  จ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด  3,324  คน  เพ่ิมขึ้น

จากปีการศึกษา 2560  จ านวน  892  คน  จ านวนนักเรียน นักศึกษาลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.84 
เมื่อจ าแนกนักเรียน นักศึกษาใหม่ตามระดับการศึกษา  จะแบ่งเป็น 
-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1,746  คน คิดเป็นร้อยละ 52.53 

 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ปวช.) จ านวน 654 คน  คิดเป็นร้อยละ  19.68 
-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ม.6) จ านวน 863 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.96 
-  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.84 
 

แผนภูมิที่ 1  จ านวนนักเรยีน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามแผนกวิชา 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์
472 (14%)

แผนกวิชาช่างกลโรงงานและ
เทคนิคการผลิต 270 (8%)

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและ
เทคนิค 199 (6%)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
346 (10%)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
333 (10%)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
131 (4%)

แผนกวิชาช่างโยธา
238 (7%)

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
89 (3%)

แผนกวิชาการบัญชี
397 (12%)

แผนกวิชาการ
ตลาด 143 (4%)

แผนกวิชาการจดัการโลจิ
สติกส์ 79 (2%)

แผนกวิชาการ
เลขานุการ 126 (4%)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 300
(9%)

แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 113 (3%)

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 35 (1%) แผนกวิชาการโรงแรม

53 (2%)

3,324 



ตารางท่ี 1  จ านวนนักเรยีน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามแผนกวิชาแต่ละระดับการศึกษา                                   

ล าดับ
ที่ 

แผนก ระดับการศึกษา 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ ปวช.
(คน) 

ปวส. (รับจากปวช.) 
(คน) 

ปวส. (รับจากม.6) 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

1 แผนกวิชาชา่งยนต ์ 288 95 89 0 472 14.20 
2 แผนกวิชาชา่งกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 135 88 47 0 270 8.12 
3 แผนกวิชาชา่งเช่ือมโลหะและเทคนิค 121 30 48 0 199 5.99 
4 แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์ 187 54 93 12 346 10.41 
5 แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 190 68 65 10 333 10.02 
6 แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 57 22 52 0 131 3.94 
7 แผนกวิชาชา่งโยธา 116 46 76 0 380 7.16 
8 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 62 9 18 0 89 2.68 
9 แผนกวิชาการบัญช ี 158 87 152 0 397 11.94 
10 แผนกวิชาการตลาด 84 9 50 0 143 4.30 
11 แผนกวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 0 34 45 0 79 2.38 
12 แผนกวิชาการเลขานกุาร 62 16 31 17 126 3.79 
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์ 167 61 50 22 300 9.03 
14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 57 20 36 0 113 3.40 
15 แผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย 18 6 11 0 35 1.05 
16 แผนกวิชาการโรงแรม 44 9 0 0 53 1.59 

รวม 1,746 654 863 61 3,324 100 
ร้อยละ 52.53 19.68 25.96 1.84 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิที่ 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทวิชา 

 
 

 

แผนภูมิที่ 3  การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558-2561  จ าแนก 
                ตามระดับการศึกษา        
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ปวช. ปวส. (รับจาก 
ปวช.)

ปวส. (รับจาก 
ม.6)

ป.ตรี รวม

อุตสาหกรรม 1,156 412 488 22 2,078

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 471 207 328 39 1,045

คหกรรม 75 26 47 0 148

ธุรกิจการทอ่งเที่ยว 44 9 0 0 53

รวม 1,746 654 863 61 3,324

จ า
นว

น 
(ค

น)

ระดับการศึกษา

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2558 2559 2560 2561
ปวช. 1,443 1,314 1,310 1,746

ปวส. (รับจาก ปวช.) 489 469 416 654

ปวส. (รับจาก ม.6) 593 638 652 863

ป.ตรี 41 67 54 61

รวม 2,566 2,488 2,432 3,324

จ า
นว

น 
(ค

น)

ปี พ.ศ.



แผนภูมิที่ 4  การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุกระดับการศึกษา  ปีการศึกษา            
                2558-2561 จ าแนกตามประเภทวิชา     
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3,000

3,500

2558 2559 2560 2561
อุตสาหกรรม 2,121 1,463 1,453 2,078

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 863 830 831 1,045

คหกรรม 139 130 109 148

ธุรกิจการท่องเท่ียว 37 65 39 53

รวม 3,160 2,488 2,432 3,324

จ า
นว

น 
(ค

น)

ปี พ.ศ.



 นักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  6,074  คน  เพ่ิมขึ้นจากปี 

2560 จ านวน 352 คน จ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.80   
เมื่อจ าแนกนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมดตามระดับการศึกษา  จะแบ่งเป็น 

          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3,639 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.91                                      
          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (รับจาก ปวช.)  จ านวน 997 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41   
          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (รับจาก ม.6)  จ านวน 1,335 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.98  

-  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 

แผนภูมิที่ 5  จ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามแผนกวิชา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์
821 (14%)

แผนกวิชาช่างกลโรงงานและ
เทคนิคการผลิต 565 (9%)

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและ
เทคนิค 312 (5%)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
624 (10%)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
630 (10%)แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

194 (3%)
แผนกวิชาช่างโยธา

380 (6%)

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
170 (3%)

แผนกวิชาการบัญชี
786 (13%)

แผนกวิชาการ
ตลาด 218 (4%)

แผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

152 (3%)

แผนกวิชาการเลขานกุาร
236 (4%)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
575 (9%)

แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 207 (3%)

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 72 (1%)

แผนกวิชาการโรงแรม
132 (2%)

6,074 



ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามแผนกวิชาแต่ละ 
              ระดับการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนก ระดับการศึกษา 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ ปวช.
(คน) 

ปวส. (รับจากปวช.) 
(คน) 

ปวส. (รับจากม.6) 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

1 แผนกวิชาชา่งยนต ์ 557 137 118 9 821 13.52 
2 แผนกวิชาชา่งกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 341 125 99 0 565 9.30 
3 แผนกวิชาชา่งเช่ือมโลหะและเทคนิค 185 44 83 0 312 5.14 
4 แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์ 375 105 125 19 624 10.27 
5 แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 363 99 152 16 630 10.37 
6 แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 103 32 59 0 194 3.19 
7 แผนกวิชาชา่งโยธา 206 65 109 0 380 6.26 
8 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 106 19 45 0 170 2.80 
9 แผนกวิชาการบัญช ี 449 137 200 0 756 12.94 
10 แผนกวิชาการตลาด 436 21 61 0 218 3.59 
11 แผนกวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 0 44 108 0 152 2.50 
12 แผนกวิชาการเลขานกุาร 145 28 43 20 236 3.89 
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์ 359 107 70 39 575 9.47 
14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 134 19 54 0 207 3.41 
15 แผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย 55 8 9 0 72 1.19 
16 แผนกวิชาการโรงแรม 125 7 0 0 132 2.17 

รวม 3,639 997 1,335 103 6,074 100 
ร้อยละ 59.91 16.41 21.98 1.70 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่ 6  จ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา  2561 จ าแนกตามประเภทวิชา 

 
 
 

แผนภูมิที่ 7  การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2561  จ าแนก 
                ตามระดับการศึกษา      
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ปวช. ปวส. (รับจาก 
ปวช.)

ปวส. (รับจาก 
ม.6)

ป.ตรี รวม

อุตสาหกรรม 2,236 626 790 44 3,696

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,089 337 482 59 1,967

คหกรรม 189 27 63 0 279

ธุรกิจการทอ่งเที่ยว 125 7 0 0 132

รวม 3,639 997 1,335 103 6,074

จ า
นว

น 
(ค

น)

ระดับการศึกษา

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2558 2559 2560 2561
ปวช. 3,347 3,209 3,437 3,639

ปวส. (รับจาก ปวช.) 1,029 969 885 997

ปวส. (รับจาก ม.6) 960 1254 1331 1335

ป.ตรี 50 108 119 103

รวม 5,386 5,540 5,772 6,074

จ า
นว

น 
(ค

น)

ปี พ.ศ.



แผนภูมิที่ 8  การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 
                2558-2561 จ าแนกตามประเภทวิชา  
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2558 2559 2560 2561
อุตสาหกรรม 3542 3,454 3,497 3,696

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1600 1,743 1,871 1,967

คหกรรม 209 247 280 279

ธุรกิจการท่องเท่ียว 35 96 124 132

รวม 5,386 5,540 5,772 6,074

จ า
นว

น 
(ค

น)

ปี พ.ศ.



  จ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  จ านวน  2,137  คน  

ลดลงจากปีการศึกษา 2560  จ านวน  141  คน  จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาลดลง
คิดเป็นร้อยละ  6.60 

เมื่อจ าแนกนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ตามระดับการศึกษา จะแบ่งเป็น 
 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  1,091  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.05 
 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ปวช.) จ านวน 408 คน  คิดเป็นร้อยละ  19.09 
 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ม.6) จ านวน  588 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.52 
 -  ระดบัปริญาตรี จ านวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.34 
 
แผนภูมิที่ 9  จ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2561  จ าแนกตามแผนกวิชา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชาช่างยนต์
283 (13%)

แผนกวิชาช่างกลโรงงานและ
เทคนิคการผลิต 188 (9%)

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและ
เทคนิค 102 (5%)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
191 (9%)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
218 (10%)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
62 (3%)

แผนกวิชาช่างโยธา
122 (6%)

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
71 (3%)

แผนกวิชาการบัญชี
305 (14%)

แผนกวิชาการตลาด
70 (3%)

แผนกวิชาการจดัการโลจิ
สติกส์ 79 (4%)

แผนกวิชาการเลขานกุาร
99 (5%)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
200 (9%)

แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 70 (3%)

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 23 (1%)

แผนกวิชาการโรงแรม
54 (3%)

2,137 



ตารางท่ี 3  จ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามแผนกวิชาแต่ละ 
               ระดับการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนก ระดับการศึกษา 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ ปวช.
(คน) 

ปวส. (รับจากปวช.) 
(คน) 

ปวส. (รับจากม.6) 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

1 แผนกวิชาชา่งยนต ์ 147 55 72 9 283 13.24 
2 แผนกวิชาชา่งกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 110 43 35 0 188 8.80 
3 แผนกวิชาชา่งเช่ือมโลหะและเทคนิค 48 19 35 0 102 4.77 
4 แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์ 104 55 24 8 191 8.94 
5 แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 105 43 63 8 218 10.20 
6 แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 22 13 27 0 62 2.90 
7 แผนกวิชาชา่งโยธา 51 22 49 0 122 5.71 
8 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 27 11 33 0 71 3.32 
9 แผนกวิชาการบัญช ี 167 55 83 0 305 14.27 
10 แผนกวิชาการตลาด 37 14 19 0 70 3.28 
11 แผนกวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 0 10 69 0 79 3.70 
12 แผนกวิชาการเลขานกุาร 54 17 21 7 99 4.63 
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์ 99 48 35 18 200 9.36 
14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 46 4 20 0 70 3.28 
15 แผนกวิชาผา้และเครื่องแต่งกาย 20 0 3 0 23 1.08 
16 แผนกวิชาการโรงแรม 54 0 0 0 54 2.53 

รวม 1,091 408 588 50 2,137 100 
ร้อยละ 51.05 19.09 27.52 2.34 100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่ 10  จ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามประเภทวิชา 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 11  การเปรียบเทียบจ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2561  
                  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ปวช. ปวส. (รับจาก 
ปวช.)

ปวส. (รับจาก 
ม.6)

ป.ตรี รวม

อุตสาหกรรม 614 260 338 25 1,237

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 357 144 227 25 753

คหกรรม 66 4 23 0 93

ธุรกิจการทอ่งเที่ยว 54 0 0 0 54

รวม 1,091 408 588 50 2,137

จ า
นว

น 
(ค

น)

ระดับการศึกษา

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

2558 2558 2560 2561
ปวช. 870 782 1,076 1,091

ปวส. (รับจาก ปวช.) 540 500 469 408

ปวส. (รับจาก ม.6) 367 616 668 588

ป.ตรี 9 41 65 50

รวม 1,786 1,939 2,278 2,137

จ า
นว

น 
(ค

น)

ปี พ.ศ.



แผนภูมิที่ 12  การเปรียบเทียบจ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา   
                  ปีการศึกษา 2558-2561 จ าแนกตามประเภทวิชา 
 

 
 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่  22  ตุลาคม  2561 
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อุตสาหกรรม 1,185 1,288 1,439 1,237

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 531 594 708 753

คหกรรม 61 57 101 93

ธุรกิจการท่องเท่ียว 0 0 30 54

รวม 1,777 1,939 2,278 2,137

จ า
นว

น 
(ค

น)

ปี พ.ศ.



 



ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ลงนามความร่วมมือ (MOU)  กับสถานประกอบการ 

ปีการศึกษา 2557 – 2561 
 

************************* 
 

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2557  ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะที,พึงประสงค์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
เพ่ือให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการยัง  ยืนและต่อเนื่อง  โดยมีสถานประกอบการจ านวน  118  แห่ง
ประกอบด้วย 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และสถานประกอบการที่ร่วมลงนาม 

วันที่ลงนาม 
MOU 

1 บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จ ากัด 1 ม.ค. 2557 
2 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 20 มี.ค. 2557 
3 บริษัท ไทย นากาฮารา เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 20 มี.ค. 2557 
4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 20 มี.ค. 2557 
5 บริษัท ไตรทรอน จ ากัด 20 มี.ค. 2557 
6 บริษัท ออโตเมชั่น ฮันเตอร์ จ ากัด 20 มี.ค. 2557 
7 บริษัท ดีพร้อม กรุ๊ป จ ากัด 20 มี.ค. 2557 
8 บริษัท จีเอ็ม ออโตเมชั่น จ ากัด 20 มี.ค. 2557 
9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองแสงไทย บุรีรัมย์ 6 พ.ค. 2557 
10 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 11 มิ.ย. 2557 
11 บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จ ากัด 16 ส.ค. 2557 
12 บริษัท ไวลิ้ง เวิลด์ไวด์ จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

13 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

14 บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

15 บริษัท ซีวีพี เมดิคอล เทคโนโลยี่ จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

16 บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

17 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด อาร์ดี แมชชีนเนอรี่  16 ส.ค. 2557 

18 บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

19 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

20 บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จ ากัด  16 ส.ค. 2557 

21 ส านักงานบริการลูกค้า กสท.บุรีรัมย์  16 ส.ค. 2557 

22 มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน เยอรมัน (ส่งนักศึกษาเยอรมันมาเรียน
ภาษา) 

9 ก.ย. 2557 

23 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 19 ธ.ค. 2557 
24 โรงเรียนภัทรบพิตร  19 ธ.ค. 2557 



ล าดับ
ที ่

ชื่อองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และสถานประกอบการที่ร่วมลงนาม 

วันที่ลงนาม 
MOU 

25 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

26 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

27 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

28 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

29 โรงเรียนล าปลายมาศ  19 ธ.ค. 2557 

30 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

32 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

33 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

34 โรงเรียนพุทไธสง  19 ธ.ค. 2557 

35 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

36 โรงเรียนพนมรุ้ง  19 ธ.ค. 2557 

37 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

38 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  19 ธ.ค. 2557 

39 โรงเรียนสิงหวิทยาคม  19 ธ.ค. 2557 

40 โรงเรียนบ้านหนองปรือ   19 ธ.ค. 2557 

41 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  19 ธ.ค. 2557 

42 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู  19 ธ.ค. 2557 

43 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า  19 ธ.ค. 2557 

44 โรงเรียนบ้านตะโก  19 ธ.ค. 2557 

45 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  19 ธ.ค. 2557 

46 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)  19 ธ.ค. 2557 

47 โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง  19 ธ.ค. 2557 

48 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  19 ธ.ค. 2557 

49 โรงเรียนบ้านโคกกลาง  19 ธ.ค. 2557 

50 โรงเรียนวัดละลวด  19 ธ.ค. 2557 

51 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท  19 ธ.ค. 2557 

52 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก   19 ธ.ค. 2557 

53 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  19 ธ.ค. 2557 

54 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  19 ธ.ค. 2557 

55 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม  19 ธ.ค. 2557 

56 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  19 ธ.ค. 2557 

57 โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง  19 ธ.ค. 2557 

58 โรงเรียนวัดหนองตะครอง  19 ธ.ค. 2557 

59 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  19 ธ.ค. 2557 



ล าดับ
ที ่

ชื่อองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และสถานประกอบการที่ร่วมลงนาม 

วันที่ลงนาม 
MOU 

60 โรงเรียนบ้านปังกู  19 ธ.ค. 2557 

61 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา  19 ธ.ค. 2557 

62 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ  19 ธ.ค. 2557 

63 โรงเรียนอนุบาลสะเดา  19 ธ.ค. 2557 

64 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก  19 ธ.ค. 2557 

65 บริษัท Hokushin Sangyo Company  12 พ.ค. 2558 
66 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์เจริญพาณิชย์ 20 ก.ค. 2558 
67 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์  20 ก.ค. 2558 

68 บริษัท ไอพริ้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  20 ก.ค. 2558 

69 ร้านนายดีไซน์  20 ก.ค. 2558 

70 ร้านแอดเวอร์ไทร์ซิ่งดีไซน์  20 ก.ค. 2558 

71 บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จ ากัด สาขา 65  20 ก.ค. 2558 

72 บริษัท พีวีเอ็น ซิสเตมส์ จ ากัด  20 ก.ค. 2558 

73 บริษัท รัฐสีมา จ ากัด 20 ก.ค. 2558 
74 บริษัท อินเตอร์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 20 ก.ค. 2558 
75 บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จ ากัด 13 พ.ย. 2558 
76 บริษัท บุรีรัมย์ยนตการ จ ากัด 9 ก.พ. 2559 
77 บริษัท มะซึอิ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) 11 ก.พ. 2559 
78 สหกรณ์องค์กรนิโอคลาสเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 11 ก.พ. 2559 
79 บริษัท จัดหางาน เจวายทีโปรเจ็คส์ จ ากัด 11 ก.พ. 2559 
80 บริษัท ทีดับบลิวทีโอ จ ากัด 12 ก.พ. 2559 
81 บริษัท วีราออยล์ จ ากัด 12 ก.พ. 2559 

82 บริษัท ทีโอที  (มหาชน) จ ากัด 12 ก.พ. 2559 

83 บริษัท บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ 12 ก.พ. 2559 

84 บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 12 ก.พ. 2559 

85 ส านักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ 9 ก.ย. 2559 

86 บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จ ากัด 9 ก.ย. 2559 

87 บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จ ากัด 9 ก.ย. 2559 

88 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด  คิงส์ยนต์ 9 ก.ย. 2559 

89 บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด 26 ม.ค. 2560 
90 โรงแรม Amari Buriram United 16 มี.ค. 2560 
91 เครือเสม็ดรีสอร์ท 16 มี.ค. 2560 
92 โรงแรมเอเชียพัทยา 16 มี.ค. 2560 
93 บริษัท วาธัม จ ากัด    16 มี.ค. 2560 
94 บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากัด 12 ก.ค. 2560 



ล าดับ
ที ่

ชื่อองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และสถานประกอบการที่ร่วมลงนาม 

วันที่ลงนาม 
MOU 

95 ชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท 19 ก.พ. 2561 
93 บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
97 บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561 
99 บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
100 บริษัท 555 ซีเมนต์ จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
101 บริษัท ออโตเมชั่น ฮันเตอร์ จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
102 บริษัท วี.เค.เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
103 บริษัท อิเล็กทริค ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
104 บริษัท ไทย วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
105 ร้านพริ้นติ้งคอมพ์ แอนด์ ซัพพลาย 16 มี.ค. 2561 
106 บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
107 บริษัท ฮาโก เอสเอ็นซี จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
108 บริษัท จี อินนอฟ จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
109 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยวัฒน์การบัญชี 16 มี.ค. 2561 
110 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561 
111 โรงแรมกรีนแอทบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561 
112 โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท 16 มี.ค. 2561 
113 โรงแรมเครสโก้บุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561 
114 โรงแรมเทพนคร 16 มี.ค. 2561 
115 บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันจ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2561 
116 บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จ ากัด 16 มี.ค. 2561 
117 สถานีต ารวจเมืองภูธรบุรีรัมย์ 1 มิ.ย. 2561 
118 โรงเรียนสอนภาษาออล อีส ยูนิเวอร์ส (A.I.U.) สหกรณ์ JP-RISE 

COOPERATIVE 
18 ก.ค. 2561 

 

 



 



ข้อมูลบุคลากร 
 

 ปีการศึกษา  2561  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีบุคลากรทั้งหมด  286  คน  เ พ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษา  2560  จ านวน  18  คน  จ านวนบุคลากรเพ่ิมขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ  6.29  โดยจ าแนก
บุคลากรตามประเภท  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 13  จ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ท้ังหมด  ปีการศึกษา 2561   
         จ าแนกตามประเภท 
 

 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
5 (2%)

ข้าราชการครู 
103 (36%)

ข้าราชการพลเรือน
1 (0%)

พนักงานราชการ
7 (3%)ไปช่วยราชการ 

1 (0%)
ครูผู้ช่วย 6 (2%)

ลูกจ้างประจ า 
4 (2%)

ลูกจ้างชั่วคราว 
55 (19%)

ครูพิเศษสอน
104 (36%)

อัตราก าลัง 
ปีการศึกษา 2561 

 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์มีจ านวนทั้งสิ้น  286  คน  ประกอบด้วย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน 
 ข้าราชการครู 103 คน 
 ข้าราชการพลเรือน 1 คน 
 พนักงานราชการ 7 คน 
 ไปช่วยราชการ 1 คน 
 ครูผู้ช่วย 6 คน 
 ลูกจ้างประจ า 4 คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว 55 คน 
 ครพิูเศษสอน 104 คน 
      รวม 286 คน 

286 



ตารางท่ี 5  สรุปจ านวนข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561  (จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา) 
 

ต าแหน่ง 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างประจ า 
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 
ลูกจ้างประจ า       3 1               3 1 4 
ลูกจ้างชั่วคราว 17 9 1 28 58 46                 76 83 159 
รวมทั้งสิ้น 17 9 1 28 58 46 3 1 4 3 0 1 3 3 15 5 36 11 26 14 2 0 146 113 286 
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 58 45   4 3 0 1 2 3 7 4 9 1 8 3 1 0 90 81 171 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 9 0 7   3 1       1 0 0 1     21 18 39 

รวมท้ังสิ้น 
17 9 1 28 58 46 3 1 4 3 0 1 3 3 15 5 36 11 26 14 2 0 146 113 

286 26 29 104 4 7 1 6 20 47 40 2 286 
159 4 7 1 115  

 

 
 
 



แผนภูมิที่ 14  จ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามอันดับ 
                  ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 15  จ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามระดับ 
         การศึกษา 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2561 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4
ชาย 3 15 36 26 2

หญิง 3 5 11 14 0

รวม 6 20 47 40 2

จ า
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น)

อันดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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งบประมาณรายการรับ-รายการจ่าย ปีงบประมาณ 2561 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป  
 
1. จ านวนนักเรียน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 (ต.ค. 60 – มี.ค. 61)  จ านวน   5,772  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 (พ.ค. 61 – ก.ย. 61)  จ านวน   6,813  คน 
 
2. ประมาณการรายรับ 
 ยอดคงเหลือยกมา         6,676,551.70 บาท 
 ค่าจัดการเรียนการสอน       - บาท 
 ค่าหนังสือเรียน          4,115,000.00 บาท 
 ค่าอุปกรณ์การเรียน          1,911,300.00 บาท 
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         3,947,250.00 บาท 
 ค่าจัดการเรียนการศึกษา       24,943,400.00 บาท 
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน          3,739,500.00 บาท 
     รวม             45,373,001.70 บาท  
 
3. ประมาณการประเภทรายจ่าย 
 ค่าจ้างชั่วคราว         9,576,240.00 บาท 
 ค่าตอบแทน          8,213,875.00 บาท 
 ค่าใช้สอย          1,851,436.70 บาท 
 ค่าวัสดุ          9,830,750.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค         2,147,650.00 บาท  
 ค่าครุภัณฑ์         - บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        - บาท 
 ค่าหนังสือเรียน         4,155,000.00 บาท 
 ค่าอุปกรณ์การเรียน         1,911,300.00 บาท 
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        3,947,250.00 บาท 
 ค่าจัดการเรียนการศึกษา        - บาท 
 ค่าเครื่องแบบ         3,739,500.00 บาท 
     รวม             45,373,001.70 บาท  
 

 
 
 
 



วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
เงินงบประมาณ   

 
1. จ านวนนักเรียน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) จ านวน   3,437  คน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) จ านวน   2,216  คน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) จ านวน     119  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. (พ.ค. 61 – ก.ย. 61) จ านวน   4,021  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. (พ.ค. 61 – ก.ย. 61) จ านวน   2,638  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 61 – ก.ย. 61) จ านวน     154  คน 
 
2. ประมาณการรายรับ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560     - บาท 
 งบบุคลากร        62,952,015.00 บาท 
 งบด าเนินงาน        11,258,272.00 บาท 
 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)         2,706,000.00 บาท 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         9,050,600.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค         2,450,000.00 บาท 
     รวม             88,416,887.00 บาท  
 
3. ประมาณการประเภทรายจ่าย 
 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า      62,618,914.00 บาท 
 ค่าตอบแทน        12,350,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย            951,372.00 บาท 
 ค่าวัสดุ           - บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค        2,450,000.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์         2,706,000.00 บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        9,050,600.00 บาท 
 รายจ่ายอื่น ๆ         - บาท 
   -  ส ารองจ่ายฉุกเฉิน        - บาท 
   -  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ      - บาท 
     รวม             88,416,887.00 บาท  
 
 

 
 
 



วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
เงินบ ารุงการศึกษา   

 
1. จ านวนนักเรียน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) จ านวน   3,437  คน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) จ านวน   2,216  คน 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) จ านวน     119  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. (พ.ค. 61 – ก.ย. 61) จ านวน   4,021  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. (พ.ค. 61 – ก.ย. 61) จ านวน   2,638  คน 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 61 – ก.ย. 61) จ านวน     154  คน 
 

2. ประมาณการรายรับ 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560    9,276,832.00 บาท 
 เงินรับฝากค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าบริการอิเตอร์เน็ต 
   - ยอดเงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2560    1,000,000.00 บาท 
   - จากนักศึกษาภาคปกติ ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2560, 2/2561  1,966,768.00 บาท 
 รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560  3,800,000.00 บาท 
 รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561  3,824,500.00 บาท 
 ผลก าไรจากการค้า           60,000.00 บาท 
 ผลผลิตและ/หรือวัสดุส าเร็จรูป            5,000.00 บาท 
 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา ปวส.1         160,000.00 บาท 
 กิจกรรมชมรม          310,000.00 บาท 
 รายรับอื่น ๆ         - บาท 
     รวม             20,403,100.00 บาท  
 

3. ประมาณการประเภทรายจ่าย 
 ค่าจ้างชั่วคราว       7,513,920.00 บาท 
 ค่าตอบแทน        4,535,100.00 บาท 
 ค่าใช้สอย          360,767.30 บาท 
 ค่าวัสดุ        1,643,522.70 บาท 
 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าบริการอิเตอร์เน็ต    2,966,768.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค             3,350.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์        2,731,570.00 บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        - บาท 
 รายจ่ายอื่น ๆ 
   - กิจกรรม ชมรม องค์การวิชาชีพ         310,000.00 บาท 
   - ส ารองจ่ายฉุกเฉิน           338,102.00 บาท 
   - โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ      - บาท 
     รวม             20,403,100.00 บาท  



งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/โครงการ   
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 

 

 งบประมาณ บ ารงุ เงินอุดหนุน

 (ปวช. และ ปวส.) การศึกษา ทัว่ไป

1  งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า

เงินเดือน
1 ขา้ราชการ 53,858,700.00     -                -                  53,858,700.00       
2 วิทยฐานะ 5,890,700.00      -                -                  5,890,700.00        

ค่าจา้งเประจ า
1 ลูกจา้งประจ า 1,566,055.00      -                -                  1,566,055.00        

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,636,560.00      -                -                  1,636,560.00        
1.3 ค่าจา้งชัว่คราว

1 ครูจา้งสอน                     -                  5,000,000.00    6,200,000.00       11,200,000.00       
2 ลูกจา้งชัว่คราว                  -                  1,845,920.00    2,018,240.00       3,864,160.00        
3 ค่าครองชพี                     -                  468,000.00      558,000.00         1,026,000.00        
4 ล าปลายมาศ -                  200,000.00      800,000.00         1,000,000.00        

2 งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน 

1 ค่าสอนเกินภาระงาน 9,996,900.00      695,100.00      7,508,000.00       18,200,000.00       
2 ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ (ธุรการ) 310,000.00         -                705,875.00         1,015,875.00        
3 ค่าเชา่บา้น -                  -                -                  -                    
4 ค่าจา้งสอนครูต่างชาติ -                  2,040,000.00    -                  2,040,000.00        

2.2 ค่าใชส้อย
ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ท่ีพัก และค่าพาหนะ
- ส่วนกลางของวิทยาลัยฯ 881,000.00         -                1,000,000.00       1,881,000.00        

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                  -                100,000.00         100,000.00          
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ -                  -                -                  -                    
ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                  300,000.00         300,000.00          
ค่าเชา่ทรัพยสิ์น -                    
ค่าสมทบทุนประกันสังคม 70,372.00          351,676.30      451,436.70         873,485.00          
ค่าก าจดัปลวกและส่ิงปฏกิูล -                  9,000.00         -                  9,000.00             

2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 ค่าวัสดุส านกังาน

- ฝ่ายบริหารทรัพยากร -                  -                100,000.00         100,000.00          
- งานเอกสารการพิมพ์ -                  -                300,000.00         300,000.00          
- งานทะเบยีน (ส ำนักงำน, รับสมคัร นร.) -                  -                50,000.00          50,000.00            
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา -                  -                40,000.00          40,000.00            
- ฝ่ายวิชาการ -                  -                80,000.00          80,000.00            
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                  -                80,000.00          80,000.00            

74,210,287.00     10,609,696.30   20,291,551.70     105,111,535.00     

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

 รวม



 

 

ค่าวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน -                  -                720,000.00         720,000.00          
วัสดุก่อสร้าง -                  -                200,000.00         200,000.00          
วัสดุงานบา้นและงานครัว -                  60,000.00        -                  60,000.00            
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                  10,000.00        -                  10,000.00            
วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อัคคีภยั -                  -                -                  -                    
วัสดุการศึกษา -                  -                3,977,050.00       3,977,050.00        
วัสดุการศึกษา (ล าปลายมาศ) -                  -                272,200.00         272,200.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                  -                800,000.00         800,000.00          
วัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าบริการอินเตอร์เนต็ -                  2,966,768.00    -                  2,966,768.00        
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                  70,000.00        -                  70,000.00            
วัสดุหอ้งสมุดและต าราเรียนวารสารหนงัสือพิมพ์ -                  70,000.00        -                  70,000.00            
วัสดุซ่อมแซมครุภณัฑ์ -                  -                400,000.00         400,000.00          
ค่าเวชภณัฑ์และวัสดุการแพทย์ -                  90,000.00        -                  90,000.00            
วัสดุการเกษตร -                  -                -                  -                    

2.3.2 ค่าวัสดุโครงการ -                  3,453,613.37    2,811,500.00       6,265,113.37        
(วิชาการ, บริหาร, แผนฯ, พัฒนา)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 1,970,000.00      -                2,030,000.00       4,000,000.00        
ค่าน้ าประปา 480,000.00         -                -                  480,000.00          
ค่าโทรศัพท์ -                  3,350.00         32,650.00          36,000.00            
ค่าไปรษณียโ์ทรเลข -                  -                85,000.00          85,000.00            

3 งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณัฑ์ 2,706,000.00      1,082,570.00    -                  3,788,570.00        
3.2 รถตู้ (1 คัน) -                  1,649,000.00    -                  1,649,000.00        
3.3 ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 9,050,600.00      -                -                  9,050,600.00        

4 งบรายจ่ายอ่ืน
4.1 ส ารองจา่ยฉกุเฉนิ -                  338,102.00      -                  338,102.00          
4.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศ -                  -                -                  -                    

5 งบเงนิอุดหนุน -                    
5.1 เงินอุดหนนุสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา -                    

1 ค่าหนงัสือเรียน -                4,155,000.00       4,155,000.00        
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน -                1,911,300.00       1,911,300.00        
3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -                3,947,250.00       3,947,250.00        
4 ค่าจดัการเรียนการสอน -                (24,943,400) -                    

4.1 ยอดยกมา (ค่าจดัฯ) -                (6,676,552) -                    
5 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 3,739,500.00       3,739,500.00        

14,206,600.00 9,793,403.37 25,081,450.00 49,081,453.37 
88,416,887.00 20,403,099.67 45,373,001.70 154,192,988.37 

รวม
รวมทั้งสิ้น



 

งบประมาณ บ ารงุการ อุดหนุน

(งบด าเนินการ) ศึกษา ทัว่ไป

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน
1.1 แผนกช่างยนต์

1.1.1 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ -                20,000.00      -                20,000.00      
1.1.2 โครงการศึกษาดูงานของบคุลากรครู -                20,000.00      -                20,000.00      
1.1.3 โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาชพีชา่งยนต์ -                5,000.00        -                5,000.00        

1.2 แผนกช่างกลโรงงาน -                
1.2.1 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรฯ -                50,000.00      -                50,000.00      

1.3 แผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน
1.3.1 โครงการแข่งขันทกัษะวิชาชีพงานฝึกฝีมือระดับ ปวช . -                -               6,000.00        6,000.00        
1.3.2 โครงการซ่อมบ ารุงโต๊ะเขยีนแบบ -                -               1,500.00        1,500.00        
1.3.3 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ -                -               30,000.00       30,000.00      

1.4 แผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง -                
1.4.1 โครงการจัดท าหอ้งปฏบิติัการวงจรไฟฟา้ -                -               50,000.00       50,000.00      

1.5 แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์ -                
1.5.1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์แผนกวิชาอเิล็กฯ -                -               50,000.00       50,000.00      

1.6 แผนกวชิาช่างก่อสรา้ง -                
1.6.1 โครงการจัดท าโต๊ะคอมพวิเตอร์ 20 ชดุ -                50,000.00      -                50,000.00      

1.7 แผนกวชิาสถาปตัยกรรม
1.7.1 โครงการซ่อมคอมพวิเตอร์ -                30,000.00      -                30,000.00      

1.8 แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ
1.8.1 โครงการจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ สอนปฏบิติัการฯ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.9 แผนกวชิาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1.9.1 โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาชพี ปวช - ปวส. -                5,000.00        -                5,000.00        
1.9.2 โครงการซ่อมแซมและบ ารุงจกัรอุตสาหกรรมฯ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.10 แผนกวชิาการบญัชี
1.10.1 โครงการธนาคารโรงเรียน -                5,000.00        -                5,000.00        

1.11 แผนกวชิาเลขานุการ
1.11.1 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาเลขานุการ 80,000.00       80,000.00      

1.12 หมวดวชิาคณิตศาสตร์
1.12.1 โครงการพฒันาผู้เรียนวิชาสถติิ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.13 หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ -                
1.13.1 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ -                20,000.00      -                20,000.00      
1.13.2 โครงการสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.14 หมวดวชิาภาษาอังกฤษ
1.14.1 -                3,000.00        -                3,000.00        
1.14.2 โครงการสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน -                2,000.00        -                2,000.00        
1.14.3 โครงการค่ายภาษาองักฤษ -                15,000.00      -                15,000.00      

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

 รวม

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการปรับพื้นฐานภาษาองักฤษส าหรับ นร. 
ระดับ ปวช.1



 

 

 

1.15 หมวดวชิาภาษาไทย
1.15.1 โครงการวันภาษาแหง่ชาติ -                10,000.00      -                10,000.00      
1.15.2 โครงการส่งเสริมวรรณกรรมและภมูิปญัญาฯ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.16 หมวดวชิาสังคมศึกษา -                -                
1.16.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม -                10,000.00      -                10,000.00      
1.16.2 โครงการแข่งขันทกัษะพื้นฐานตอบปญัญาทางวิชาการฯ -                5,000.00        -                5,000.00        
1.16.3 โครงการธรรมศึกษา -                15,000.00      -                15,000.00      

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
1.17 งานบคุลากร

1.17.1 โครงการพฒันาบคุลากร -                40,000.00      -                40,000.00      
1.18 งานประชาสัมพันธ์ -                

1.18.1 โครงการขา่วเทคนิคบรีุรัมย์ -                4,000.00        -                4,000.00        
1.18.2 โครงการจดัรายการสถานวิีทยกุระจายเสียงฯ -                4,000.00        -                4,000.00        
1.18.3 โครงการคนดีศรีอนิทนิล (ของหายได้คืน) -                1,000.00        -                1,000.00        
1.18.4 โครงการวารสารอนิทนิลสลับสี -                20,000.00      -                20,000.00      

1.19 งานทะเบยีน
1.19.1 โครงการมอบใบประกาศนียบตัรฯ -                (100,000) -                -                

1.20 งานอาคารสถานที่
1.20.1 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี -                426,951.70    1,000,000.00  1,426,951.70  

- งานก าจัดส่ิงปฏกิลู
- งานปรับปรุงภมูิทัศน์
- งานปรับปรุงอาคารสถานท่ี
- งานซ่อมบ ารุง

1.20.2 โครงการติดต้ังมาตรวัดน้ าและวางท่อประปา -                179,662.00    -                179,662.00     
ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
1.21 งานวางแผนและงบประมาณ

1.21.1 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 2561 -                10,000.00      -                10,000.00      
1.21.2 โครงการจัดท าแผนกลยทุธ์พฒันาฯ (3 ป)ี -                10,000.00      -                10,000.00      

1.22 งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ
1.22.1 โครงการขอ้มูลพืน้ฐาน 8 ประการ -                18,000.00      -                18,000.00      
1.22.2 โครงการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา V-cop.net -                10,000.00      -                10,000.00      

1.23 งานวจัิย พัฒนานวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์
1.23.1 โครงการพฒันาและสนับสนุนงานวิจัยฯ -                -               970,000.00     970,000.00     
1.23.2 โครงการประกวดและน าเสนองานวิจัย พฒันาฯ -                20,000.00      -                20,000.00      
1.23.3 โครงการหุ่นยนต์กูภ้ยั (*3) (60,000) -               -                -                
1.23.4 โครงการหุ่นยนต์ ABU (โรบอทเซราะกราว) (*2) (60,000) -               -                -                
1.23.5 โครงการหุ่นยนต์ ABU (เซราะกราวโรบอท) (*2) (60,000) -               -                -                
1.23.6 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์กูภ้ัยระดับโลกฯ -                1,800,000.00  -                1,800,000.00  

*3 = ใช้ตำมใบจัดสรรหุ่นยนต์ (ส่ิงประดิษฐ์)



 

 

 

1.24 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.24.1 โครงการนเิทศงานประกันคุณภาพการศึกษา -                5,000.00        -                5,000.00        
1.24.2 โครงการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000.00        -                5,000.00        
1.24.3 โครงการกฬีาน้ าเงิน - ขาว สัมพนัธ์ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.25 งานส่งเสรมิผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ -               -                
1.25.1 โครงการส่งเสริมการรับงานการค้าและประกอบธุรกิจ -                10,000.00      -                10,000.00      

1.26 งานความรว่มมือ
1.26.1 -                20,000.00       20,000.00      
1.26.2 -                30,000.00      -                30,000.00      
1.26.3 -                50,000.00       50,000.00      
1.26.4 -                2,000.00        2,000.00        

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรยีน นักศึกษา 
1.27 งานสวสัดิการนักเรยีน นักศึกษา

1.27.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพบคุลากร ปกีารศึกษา 2560 -                500.00          -                500.00           
1.27.2 โครงการรณรงค์ป้องกนัและคววบคุมไข้เลือดออกฯ -                500.00          -                500.00           
1.27.3 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสัสาวะฯ -                500.00          -                500.00           
1.27.4 โครงการอาชวีะประชาร่วมใจบริจาคโลหติ -                500.00          -                500.00           
1.27.5 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองเอดส์ฯ -                3,000.00        -                3,000.00        
1.27.6 โครงการบริโภคปลอดภยั -                500.00          -                500.00           

1.28 งานปกครอง
1.28.1 โครงการเขา้ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ -                5,000.00        -                5,000.00        
1.28.2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ -                1,000.00        -                1,000.00        
1.28.3 โครงการอบรมขบัขี่ปลอดภยัฯ -                5,000.00        -                5,000.00        
1.28.4 โครงการจัดการจราจรภายในสถานศึกษา -                5,000.00        -                5,000.00        

1.29 งานโครงการพิเศษ
1.29.1 โครงการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั -                5,000.00        -                5,000.00        
1.29.2 โครงการจงัหวัดเคล่ือนท่ี "หนว่ยบ าบดัทุกขฯ์" -                2,000.00        -                2,000.00        
1.29.3 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุ่มชนและสังคม -                2,000.00        -                2,000.00        
1.29.4 โครงการจัดอาชวีะสูงวัย อาชวีเพือ่สตรีฯ (30,000) -               -                -                
1.29.5 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ (200,000) -               -                -                
1.29.6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it center) (520,000) -               -                -                
1.29.7 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลปใีหม่ (60,000) -               -                -                
1.29.8 โครงการอาชวีะอาสา เทศกาลสงกรานต์ (60,000) -               -                -                

1.30 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1.30.1 โครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชพีฯ -                10,000.00      -                10,000.00      
1.30.2 โครงการปจัฉมินิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา -                10,000.00      -                10,000.00      
1.30.3 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -                5,000.00        -                5,000.00        
1.30.4 โครงการเปดิโลกอาชพี (Open House) -                60,000.00      -                60,000.00      
1.30.5 โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมฯ -                -               (100,000) -                

โครงการฝึกอบรมภาษาจีน

โครงการความร่วมมอืด้านการจัดการสอนร่วมกบั
สถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ

โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ร่วมมอืด้านวิชาการกบัต่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram Youth 
Guide Camp 2017



 

 

 

1.30.6 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา -                (323,000) 1,000.00        1,000.00        
1.30.7 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์/แนะแนวฯ -                -               33,000.00       33,000.00      
1.30.8 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ -                500.00          -                500.00           
1.30.9 โครงการจดัหางานและส่งเสริมอาชพีอิสระฯ -                1,000.00        -                1,000.00        

1.31 งานครทูีป่รกึษา
1.31.1 โครงการครูดีในดวงใจ -                1,000.00        -                1,000.00        
1.31.2 โครงการระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา -                2,000.00        -                2,000.00        
1.31.3 โครงการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา -                6,000.00        -                6,000.00        
1.31.4 โครงการประชมุผู้ปกครองนกัเรียน นกัศึกษา -                50,000.00      -                50,000.00      
1.31.5 โครงการเยีย่มบา้น เยอืนหอ ชะลอความเส่ียง -                2,000.00        -                2,000.00        
1.31.6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนฯ -                1,000.00        -                1,000.00        
1.31.7 โครงการสร้างความเขม้แขง็ของระบบดูแลฯ -                1,000.00        -                1,000.00        
1.31.8 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง -                5,000.00        -                5,000.00        
1.31.9 โครงการจัดท ารูปเล่มเกษยีณ** -                40,000.00      -                40,000.00      

1.32 งานกิจกรรม
1.32.1 โครงการกจิกรรม ชมรม องค์การวิชาชพี -                310,000.00    -                310,000.00     

1.33 ฝ่ายวชิาการ
1.33.1 โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาการวิชาชพี -                -               400,000.00     400,000.00     

1.34 งานวดัผลและประเมินผล
1.34.1 โครงการจดัท าสมุดบนัทกึเวลาและประเมินผลการเรียน -                -               35,000.00       35,000.00      
1.34.2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน(ติวเตอร์) V-net -                -               5,000.00        5,000.00        

1.35 งานวทิยบรกิารและหอ้งสมุด
1.35.1 โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อม สร้าง หนังสือ -                -               20,000.00       20,000.00      
1.35.2 โครงการจัดนิทรรศการมุมอาเซียน -                -               5,000.00        5,000.00        
1.35.3 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น -                -               5,000.00        5,000.00        
1.35.4 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ -                -               30,000.00       30,000.00      

1.36 งานทวภิาคี
1.36.1 โครงการปฐมนิเทศกอ่นออกฝึกงาน -                -               8,000.00        8,000.00        

1.37 งานสื่อการเรยีนการสอน
1.37.1 -                -               10,000.00       10,000.00      

** = เบกิจ่ายป ี2560
( ) = เงินจัดสรรระหว่างป/ีรอตัดตามจัดสรรจริง 

-                3,453,613.70  2,811,500.00  6,265,113.70  รวมทัง้สิ้น

โครงการอบรมพฒันาบคุลากร



 

 งบประมาณ บ ารุงการ อุดหนุน

 (งบด าเนินการ) ศึกษา ทัว่ไป

1.  ค่าครภุณัฑ์ (ได้รบัจัดสรรมา)
1.1 วทิยาลัยเทคนิคบรุรีมัย์

1.1.1 ชุดส่วนหน้าโรงแรม 1 ชุด 350,000.00     -              -             350,000.00     
1.1.2 ชุดปฏิบัติการผสมเคร่ืองด่ืม 1 ชุด 200,000.00     -              -             200,000.00     
1.1.3 เคร่ืองปั่นไอศกรีม 1 เคร่ือง 19,400.00       -              -             19,400.00       
1.1.4 เคร่ืองกดัเพลาต้ังแบบเทอร์เรทพร้อมอปุกรณ์ 1 เคร่ือง 350,000.00     -              -             350,000.00     
1.1.5 เคร่ืองตัดเลเซอร์ 1 เคร่ือง 320,000.00     -              -             320,000.00     
1.1.6 โต๊ะเขียนแบบพร้อมเกา้อี้ 40 ชุด 220,000.00     -              -             220,000.00     
1.1.7 เคร่ืองพมิพวั์ตถุ 3 มติิ 2 เคร่ือง 80,000.00       -              -             80,000.00       
1.1.8 กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 2 ชุด 68,000.00       -              -             68,000.00       
1.1.9 220,000.00     -              -             220,000.00     

1.1.10 85,000.00       -              -             85,000.00       

1.1.11 ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 1 ห้อง 793,600.00     -              -             793,600.00     
2.  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง -                

2.1 วทิยาลัยเทคนิคบรุรีมัย์
2.1.1 9,050,600.00     -              -             9,050,600.00   

3.  ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์ที่มรีาคาตอ่หน่วย/ชดุ ไมเ่กิน 5,000 บาท)

3.1 แผนกวชิาช่างก่อสรา้ง
3.1.1 พดัลมเพดาน -                12,000.00     -             12,000.00       

3.2 แผนกวชิาการตลาด
3.2.1 โต๊ะยาวสีขาว (10 ตัว) -                12,000.00     -             12,000.00       
3.2.2 ชดุเคร่ืองเสียง (2 ชดุ) -                7,000.00       -             7,000.00         
3.2.3 ไมโครโฟน (2 ชดุ) -                1,000.00       -             1,000.00         

3.3 แผนกวชิาการโรงแรม
3.3.1 ชดุกาแฟ (100 ชดุ) -                8,000.00       -             8,000.00         
3.3.2 ชอ้นกาแฟ -                100.00         -             100.00           
3.3.3 ถาดเสิร์ฟ (3 ใบ) -                700.00         -             700.00           
3.3.4 กระติกน้ าร้อน (2 ใบ) -                1,200.00       -             1,200.00         

3.4 งานบญัชี
3.4.1 เกา้อีส้ านักงาน (3 ตัว) -                6,000.00       -             6,000.00         
3.4.2 ตู้เหล็ก 2 ล้ินชกั -                2,000.00       -             2,000.00         

3.5 งานทะเบยีน
3.5.1 เคร่ืองส ารองไฟ (1 เคร่ือง) -                2,000.00       -             2,000.00         

รายการ แหลง่ค่าใช้จา่ย
 รวม

งบลงทนุ

- อาคารเรียนและปฏบิติัการพร้อมครุภณัฑ์ พื้นทีไ่ม่ต่ า
กว่า 5,250 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบรีุรัมย์ (1 หลัง) จ านวนเงิน 
45,252,600 (พูกพันป ี2562 จ านวน  36,202,000 บาท)

กล้องวัดมมุแบบอเิล็กทรอนิกส์อา่นค่ามมุได้ละเอยีด 5 
ฟลิิปดา 1 ชุด

กล้องวัดมมุแบบอเิล็กทรอนิกส์อา่นค่ามมุได้ละเอยีด 10
 ฟลิิปดา 1 ชุด



 

 

 

 

3.6 งาน IT 
3.6.1 พดัลมเพดาน (4 ตัว) -                8,000.00       -             8,000.00         

3.7 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3.7.7 เคร่ือง Printer 1 เคร่ือง -                4,900.00       -             4,900.00         

3.8 ศูนยก์ารเรยีนล าปลายมาศ
3.8.1 เคร่ือง Printer 1 เคร่ือง -                4,690.00       -             4,690.00         

4.  โครงการจัดหาครภุณัฑ์ (ครุภัณฑ์ที่มรีาคาตอ่หน่วย/ชดุ เกิน 5,000 บาท)

4.1 แผนกวชิาช่างกลโรงงาน
4.1.1 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ (10 เคร่ือง) -                (200,000) -             -                

4.1 แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ
4.1.1 เคร่ืองเชื่อม MIG-MAG 200 Aamp (4 ตัว) -                120,000.00   -             120,000.00     

4.2 แผนกวชิาสถาปตัยกรรม
4.2.1 ทีวีแอลอดีี 55 นิ้ว 1 เคร่ือง -                20,000.00     -             20,000.00       

4.3 แผนกวชิาการบญัชี
4.3.1 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (1 เคร่ือง) -                20,000.00     -             20,000.00       
4.3.2 พดัลม -                20,000.00     -             20,000.00       

4.4 แผนกวชิาเลขานุการ
4.4.1 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ (5 เคร่ือง) -                (100,000) -             -                

4.5 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์
4.5.1 ผ้าม่าน -                58,600.00     -             58,600.00       
4.5.2 จอคอมพวิเตอร์ ขนาด 19.5"   (60 ตัว) -                200,000.00   -             200,000.00     
4.5.3 เคร่ืองปรับอากาศ 36,000 (4 ตัว) -                160,000.00   -             160,000.00     
4.5.4 เคร่ืองปรับอากาศ 28,000 (2 ตัว) -                70,000.00     70,000.00       
4.5.5 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ (120 เคร่ือง) -                (2,400,000) -             -                

4.6 หมวดวชิาวทิยาศาตร์
4.6.1 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ( 2 เคร่ือง) -                (40,000) -             -                

4.7 งานวดัผลและประเมินผล
4.7.1 เคร่ือง Printer (1 เคร่ือง) -                10,000.00     -             10,000.00       

4.8 งานศูนยข์ัอมูลสารสนเทศ
4.8.1 โครงการปรับปรุงเครือขา่ยหอ้ง Server

- เคร่ืองส ารองไฟ (งบ IT) -                262,570.00   -             262,570.00     
4.8.2 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ (1 เคร่ือง) -                (20,000) -             -                

4.90 งานบคุลากร
4.9.1 เคร่ือง Printer (1 เคร่ือง) -                10,000.00     -             10,000.00       

4.10 งานการเงิน
4.10.1 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ (1 เคร่ือง) -                (20,000) -             -                

4.11 งานบรหิารงานทัว่ไป
4.11.1 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ( 1 เคร่ือง) -                (20,000) -             -                
4.11.2 เคร่ืองสแกนเนอร์ (1 เคร่ือง) -                10,000.00     -             10,000.00       



 

 

 

 

 

 

4.12 งานทะเบยีน
4.12.1 เคร่ืองถา่ยเอกสาร (1 เคร่ือง) -                45,000.00     -             45,000.00       

4.13 งานประชาสัมพันธ์
4.13.1 กล้องถา่ยภาพ (1 ตัว) -                40,000.00     -             40,000.00       

4.14 งานพัสดุ
4.14.1 รถตู้ (1 คัน) 1,649,000.00 1,649,000.00   

4.15 งานสื่อการเรยีนการสอน
4.15.1 ชดุไมค์ประชมุไร้สาย (2 ชดุ) -                50,000.00     -             50,000.00       
4.15.2 เคร่ืองฉายภาพ (1 เคร่ือง) -                26,500.00     -             26,500.00       

11,756,600.00 2,841,260.00 -             14,597,860.00 
( ) = ใชค้อมพวิเตอร์ทีแ่ผนกวิชาคอมพวิเตอร์ประกอบ

รวม



 



ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 

ในปีงบประมาณ  2561  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ได้รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในแผนกวิชาต่าง ๆ และ 
งานในฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ค่ำครุภัณฑ์ (ได้รับจัดสรรมำ) 
1.1 วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์    

1.1.1 ชุดส่วนหน้าโรงแรม  1 ชุด 350,000 350,000 
1.1.2 ชุดปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม  1 ชุด 200,000 200,000 
1.1.3 เครื่องปั่นไอศกรีม  1 เครื่อง 19,400 19,400 
1.1.4 เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์  1เครื่อง 350,000 350,000 
1.1.5 เครื่องตัดเลเซอร์  1 เครื่อง 320,000 320,000 
1.1.6 โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอ้ี  40 ชุด 5,500 220,000 
1.1.7 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ  2 เครื่อง 40,000 80,000 
1.1.8 กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 30 เท่า  2 ชุด 34,000 68,000 
1.1.9 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 ฟิลิปดา  

1 ชุด 220,000 220,000 

1.1.10 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านค่ามุมได้
ละเอียด 10 ฟิลิปดา  

1 ชุด 85,000 85,000 

1.1.11 ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน  1 ห้อง 793,600 793,600 
รวม   2,706,000 

2. ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
2.1 2.1.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ้ืนที่ไม่

ต่ ากว่า 5,250 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (1 หลัง) 
จ านวนเงิน 45,252,600 (ผูกพันปี 2562 จ านวน  
36,202,000 บาท) 

1 หลัง 9,050,600 9,050,600 

รวม   9,050,600 
3. ค่ำใช้จ่ำยอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วย/ชุด ไม่เกิน 5,000 บำท) 

3.1 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง    
3.1. พัดลมเพดาน 5 ตัว 2,400 12,000 

รวม   12,000 
3.2 แผนกวิชำกำรตลำด    

3.2.1 โต๊ะยาวสีขาว  10 ตัว 1,200 12,000 
3.2.2 ชุดเครื่องเสียง  2 ชุด 4,000 8,000 



ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

3.2.3 ไมโครโฟน  2 ชุด 500 1,000 
รวม   21,000 

3.3 แผนกวิชำกำรโรงแรม    
3.3.1 ชุดกาแฟ  100 ชุด 80 8,000 
3.3.2 ช้อนกาแฟ   100 100 
3.3.3 ถาดเสิร์ฟ  3 ใบ 233 700 
3.3.4 กระติกน้ าร้อน  2 ใบ 600 1,200 

รวม   10,000 
3.4 งำนบัญชี    

3.4.1 เก้าอ้ีส านักงาน  3 ตัว 2,000 6,000 
3.4.2 ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก 1 ตู้ 2,000 2,000 

รวม   8,000 
3.5 งำนทะเบียน    

3.5.1 เครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง 2,000 2,000 
รวม   2,000 

3.6 งำน IT    
3.6.1 พัดลมเพดาน  4 ตัว 2,000 8,000 

รวม   8,000 
3.7 งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน    

3.7.1 เครื่อง Printer  1 เครื่อง 4,900 4,900 
รวม   4,900 

3.8 ศูนย์กำรเรียนล ำปลำยมำศ    
3.8.1 เครื่อง Printer  1 เครื่อง 4,690 4,690 

รวม   4,690 
4. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วย/ชุด เกิน 5,000 บำท) 

4.1 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน    
4.1.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 เครื่อง (200,00) (200,00) 

รวม   (200,00) 
4.2 แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ    

4.2.1 เครื่องเชื่อม MIG-MAG 200 Aamp 4 ตัว 30,000 120,000 
รวม   120,000 

4.3 แผนกวิชำสถำปัตยกรรม    
4.3.1 โปรเจคเตอร์  1 เครื่อง 20,000 20,000 

รวม   20,000 



ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

4.4 แผนกวิชำกำรบัญชี    
4.4.1 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  1 เครื่อง 20,000 20,000 
4.4.2 พัดลม  20,000 20,000 

รวม   40,000 
4.5 แผนกวิชำเลขำนุกำร    

4.5.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง (100,000) (100,000) 
รวม   (100,000) 

4.6 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์    
4.6.1 ผ้าม่าน  50,000 50,000 
4.6.2 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5"    60 ตัว 4,000 200,000 
4.6.3 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU 4 ตัว 45,000 180,000 
4.6.4 เครื่องปรับอากาศ 28,000 BTU 2 ตัว 17,500 35,000 
4.6.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  120 เครื่อง (2,400,000) (2,400,000) 

รวม   465,000 
4.7 หมวดวิชำวิทยำศำสตร์    

4.7.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  2 เครื่อง (40,000) (40,000) 
รวม   (40,000) 

4.8 งำนวัดผลและประเมินผล    
4.8.1 เครื่อง Printer  1 เครื่อง 10,000 10,000 

รวม   10,000 
4.9 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ    

4.9.1 โครงการปรับปรุงเครือข่ายห้อง Server 
        - เครื่องส ารองไฟ (งบ IT) 
 

 262,570 262,570 

4.9.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1 เครื่อง (20,000) (20,000) 
รวม   262,570 

4.10 งำนบุคลำกร    
4.10.1 เครื่อง Printer  1 เครื่อง 10,000 10,000 

รวม   10,000 
4.11 งำนกำรเงิน    

4.11.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1 เครื่อง (20,000) (20,000) 
รวม   (20,000) 

4.12 งำนบริหำรงำนทั่วไป    
4.12.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1 เครื่อง (20,000) (20,000) 



ล ำดับ
ที ่

รำยกำร 
จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ/
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

4.12.2 เครื่องสแกนเนอร์  1 เครื่อง 10,000 10,000 
รวม   10,000 

4.13 งำนทะเบียน    
4.13.1 เครื่องถ่ายเอกสาร  1 เครื่อง 45,000 45,000 

รวม   45,000 
4.14 งำนประชำสัมพันธ์    

4.14.1 กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 40,000 40,000 
รวม   40,000 

4.15 งำนพัสดุ    
4.15.1 รถตู้ 1 คัน 1,649,000 1,649,000 

รวม   1,649,000 
4.16 งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน    

4.16.1 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย  2 ชุด 25,000 50,000 
4.16.2 เครื่องฉายภาพ  1 เครื่อง 26,500 26,500 

รวม   76,500 
รวมทั้งสิ้น   14,575,260 

 

( ) = ใช้คอมพิวเตอร์ที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ประกอบ 



 



ข้อมูลอาคารสถานที ่
 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีอาคารจ านวน  15  อาคาร  ดังนี้ 
 
1. อาคารหมายเลข 1 

เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  ใช้ประโยชน์หรือท าหน้าที่เป็นตึกอ านวยการ  ขนาด
พ้ืนที่ใช้สอย 10 x 48  เมตร (4 ชั้น = 1,920  ตารางเมตร)  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  6,300,000  บาท (เงิน
งบประมาณป ี2532  จ านวน 5,000,000  บาท  และเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 1,000,000 บาท) 

  ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องผู้อ านวยการ  ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  และห้องส านักงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ขนาด 10 x 48 เมตร 

  ชั้นที่ 2 ใช้เป็นส านักงานฝ่ายวิชาการ  งานบุคลากร  และงานทะเบียน  ขนาด 10 x 48 เมตร 
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุม  และส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขนาด 10 x 48 เมตร 
ชั้นที่ 4  ใช้ห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาการบัญชีขนาด 10 x 48 เมตร 
 

2. อาคารหมายเลข 2 
   เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียน
และปฏิบัติการของแผนกวิชาเลขานุการ  แผนกวิชาการบัญชี  แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาโลจิสติกส์   
พ้ืนที่ใช้สอย 10 x 36 เมตร (3 ชั้น = 1,080) ใช้เงินงบประมาณปี 2539 เป็นค่าก่อสร้างจ านวน 1,500,000 บาท 

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการเลขานุการ ขนาด 10 x 36 เมตร 
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการบัญชี และห้องพัสดุกลางแผนก

วิชาการบัญชี ขนาด 10 x 36 เมตร 
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาโลจิสติกส์  

ขนาด 10 x 36 เมตร 
 

3. อาคารหมายเลข 3 
  เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ พ้ืนที่ใช้สอยขนาด 9 x 54 เมตร (4 ชั้น = 1,944 ตารางเมตร)  ใช้เงินงบประมาณปี 2520  เป็นค่า
ก่อสร้างจ านวน 3,000,000 บาท 

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องพยาบาล  ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และห้องเรียนรวม  ขนาด 9 x 54 
เมตร  

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทย  ห้องพักครูหมวดวิชาภาษาไทย และห้องเรียน
พลานามัย ขนาด 9 x 54 เมตร 

ชัน้ที่ 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา  ห้องเรียนทฤษฎีวิชาพุทธศาสนาสังคมศึกษา 
  ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 



4. อาคารหมายเลข 4 
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น  ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียน  และปฏิบัติการของคณะ

วิชาคหกรรม  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 9 x 54 เมตร (3 ชั้น = 1,458  ตารางเมตร) เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาก่ออิฐ
ฉาบปูน หลังคากระเบื้องลอนคู่  ใช้เงินงบประมาณปี 2527 เป็นค่าก่อสร้างจ านวน 2,470,000 บาท 
  ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกแผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ 
และห้องพักครู ขนาด 9 x 54 เมตร 

ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป และห้องพักครู
ขนาด 9 x 54 เมตร  

ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย และ
ห้องพักครู ขนาด 9 x 54 เมตร             

 
5. อาคารหมายเลข 5 

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ใช้เป็นอาคารเรียน  และ
ปฏิบัติการกลาง  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  10 x 48  เมตร  (4 ชั้น = 1,920 ตารางเมตร)  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  
4,474,000 บาท (ใช้เงินงบประมาณปี  2530 จ านวน  4,000,000  บาทและเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 
474,000  บาท) 

  ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์  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 และปฏิบัติการ

ของคณะบริหารธุรกิจ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 1,093.50 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  5,300,000  บาท  (ใช้เงิน
งบประมาณป ี 2543  จ านวน 2,000,000  บาท ปี 2535 จ านวน 3,300,000 บาท) 

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ และห้องพักครูคณะบริหารธุรกิจ 
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย 

  ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการค านวณและห้องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
 

7. อาคารหมายเลข 7 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น ตามแบบ  กช.1200  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใช้เป็น

อาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานและแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  4,000  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,338,000  บาท  (ใช้เงิน
งบประมาณปี  2537  จ านวน  4,000,000  บาท ปี 2538 จ านวน 10,000,000  บาท  และปี  2539  จ านวน 
338,000 บาท) 
  ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างกลโรงงานห้องเครื่องมือ ห้องลับ
มีด ห้องพัสดุ และห้องพักครู 



  ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  ห้องฝึกตะไบ ห้องเครื่องมือ
วัด  ห้องเรียนเขียนแบบ  และห้องพักครู 

ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์  และห้องพักครู 
  ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติห้องโครงงานห้องกิจกรรมนักศึกษาของแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

8. อาคารหมายเลข 8 
เป็นอาคารโรงฝึกงานขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ไม่ต่ ากว่า 4,000  ตารางเมตร ตามรูปแบบเลขท่ี กช. 

4 – 1200/40 ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 17,650,000 บาท ใช้เงินงบประมาณดังนี้ 
งบประมาณปี  2540         จ านวน     1,372,000 บาท 

  ผูกพันงบประมาณปี  2541      จ านวน     13,328,000 บาท 
      และผูกพันงบประมาณปี  2542    จ านวน     2,950,000 บาท 

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

  ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 
9. อาคารหมายเลข 9 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 1,088 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อปี  
2547  ใช้งบประมาณ  งบลงทุน  จ านวน  8,040,000  บาท 

ชั้นที่ 1  ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาการโรงแรม  และห้องเรียนระดับ
ปริญญาตรี  

ชั้นที่ 2  ใช้เป็นส านักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา  เป็นห้องประชุมขนาด 60–120 คน  
และห้องเรียนระดับปริญญาตรี   

 
10. อาคารหมายเลข 11 (โรงฝึกงานช่างยนต์) 

        เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 29 x 32  เมตร (928  ตารางเมตร)  ใช้
เงินบ ารุงการศึกษาปี  2527  เป็นค่าก่อสร้าง  จ านวน  1,795,000  บาท 
 

11. อาคารหมายเลข 12 (โรงฝึกงานช่างโยธา) 
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู่  ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 29 x 32 
เมตร (928  ตารางเมตร) ใช้เงินงบประมาณปี  2521  เป็นค่าก่อสร้างจ านวน 1,300,000  บาท 
 

12. อาคารหมายเลข 13 (อาคารอินทนิล) 
เป็นห้องประชุมและโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  1  หลัง  ขนาดพ้ืนที่รวม 5,270  

ตารางเมตรจ านวน 1 หลัง   
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นโรงอาหาร  งานโครงการพิเศษและบริหารชุมชน  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

ห้องน้ ารวมชาย - หญิง 



  ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง IT) ห้องประชุม Smart Classroom 
BTC  และห้องสมุด 

ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุม ขนาด 30 x 60 เมตร 
 
13. อาคารหมายเลข 14 (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 

  เป็นที่จัดกิจกรรมนักศึกษา  ขนาด  10 x 13  เมตร  (130  ตารางเมตร)  ใช้วัสดุฝึกนักศึกษา
ฝึกงานปี  2530  เป็นค่าก่อสร้าง  จ านวน  200,000  บาท 
 
 14. อาคารหมายเลข 16 (ร้านสวัสดิการวิทยาลัย) 

จ านวน  1 หลัง  ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 10 เมตร ยาว  20  เมตร 
 
 15. อาคารหมายเลข 18  
  จ านวน  1  หลัง  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.  งบประมาณในการก่อสร้าง  
25,877,000 บาท  งบประมาณปี พ.ศ.  2558-2559  เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น  ขนาด 20 x 50 เมตร  มีพ้ืนที่
ใช้สอยไม่ต่ ากว่า  4,000  ตร.ม.  

ชั้นที่ 1 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  พื้นที่ 1,000 ตร.ม. 
ชั้นที่ 2 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาช่างโยธา  พ้ืนที่ 1,000 ตร.ม. 
ชั้นที่ 3 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  พ้ืนที่ 1,000 ตร.ม. 
ชั้นที่ 4 เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  

(จ านวน 1 ห้อง)  พ้ืนที่ 1,000 ตร.ม. 
  
 
 



 



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 3.  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 
ประเภทวิชาที่เปิดสอน 
 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติ  และการศึกษาระบบทวิภาคี  ดังนี้ 
 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  16  สาขาวิชา 
 รับนักเรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี 
ดังนี้ 

1.1  สาขาวิชาช่างยนต์ 
 - สาขางานยานยนต์ 
1.2  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 - สาขางานเครื่องมือกล 
1.3  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 - สาขางานโครงสร้าง 
1.4  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
1.5  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
1.6  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 - สาขางานก่อสร้าง 
1.7  สาขาวิชาโยธา 
 - สาขางานโยธา 
1.8  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 - สาขางานสถาปัตยกรรม 
1.9  สาขาวิชาการบัญชี 
 - สาขางานการบัญชี 
1.10  สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขางานการตลาด 
1.11  สาขาวิชาการเลขานุการ 
 - สาขางานการเลขานุการ 
1.12  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 



1.13  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.14  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
1.15  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
 - สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 
1.16  สาขาวิชาการโรงแรม 
 - สาขางานการโรงแรม 

 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  20 สาขาวิชา 

รับนักเรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. , มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระยะเวลา 
2 ป ีดังนี้ 
 2.1  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
 2.2  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
  - สาขางานเครื่องมือกล 
  - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 
  - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 
 2.3  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
  - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

2.4  สาขาวิชาไฟฟ้า 
 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม 
 - สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี) 
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
 - สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
2.5  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
2.6  สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม 
 - สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ทวิภาคี) 
2.7  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
2.8  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 - สาขางานก่อสร้าง 
2.9  สาขาวิชาโยธา 
 - สาขางานโยธา 
2.10  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 



2.11  สาขาวิชาการบัญชี 
 - สาขางานการบัญชี 
2.12  สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี) 
2.13  สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ 
 - สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี) 
2.14  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 - สาขางานการจัดการส านักงาน 
2.15  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 - สาขางานการจัดการทั่วไป (ทวิภาคี) 
2.16  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.17  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.18  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
 - สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
2.19  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
2.20  สาขาวิชาการโรงแรม 
 - สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 

 
3.  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  5  สาขาวิชา 

รับนักเรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 ปี ต่อเนื่อง 
 3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
  - สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ 
 3.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  - สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 3.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  - สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.4  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
  - สาขางานการจัดการส านักงาน 
 3.5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



 



 
 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
จังหวัดบุรีรัมย ์

 
ความหมายของตราประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

เทวดาร า  หมายถึง  ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข 
ท่าร า  หมายถึง  ความส าราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด 
ปราสาทหิน  คือ  ปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีก าแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรงมีเทวสถาน 
 

สัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ตราประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นรูปปราสาทเขาพนมรุ้งมีก าแพงล้อมรอบ ภายในเป็นท้องพระโรง  

มีเทวสถาน และรอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ด้วย 
ภาพเทวดาร่ายร า หมายถึง  ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้างผู้ปราบยุคเข็ญ และ 
ผู้ประสาทสุข ท่าร่ายร า หมายถึง  ความส าราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับการออก 
เสียงพยางค์สุดท้ายของเชื่อจังหวัด  

 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 ดอกสุพรรณิการ์ หรือดอกฝ้ายค า  
 
 
 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

ต้นแป๊ะ 
 
 
 

ต้นไม้มงคลพระราชทาน 
ต้นกาฬพฤกษ์ 
 
 
 
 



 
 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
 “เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ  ผ้าไหมสวย  รวยวัฒนธรรมไทย” 
ความหมายของค าขวัญ 
 เมืองปราสาทหิน  หมายถึง  บุรีรัมย์มีปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

ถิ่นภูเขาไฟ  หมายถึง  บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายแห่ง 
ผ้าไหมสวย  หมายถึง  บุรีรัมย์มีการทอผ้าไหมข้ึนชื่อ  ที่อ าเภอนาโพธิ์ 
รวยวัฒนธรรม  หมายถึง  บุรรีัมย์มีเทศกาลงานประเพณีท่ีรุ่งเรืองมาหลายปี 
 

ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ค าว่า  “บุรีรัมย์”  แปลว่า  เมืองที่มีความรื่นรมย์  หรือเมืองที่มีความน่าพอใจ  จังหวัดบุรีรัมย์มีความ
เป็นมายาวนาน  และมีหลักฐานที่แตกต่างกันออกไปต่าง ๆ  ตามแต่หลักฐานอ้างอิง  เช่น  หลักฐานจาก
ประกาศแต่งตั้งขุนนางไทย  ร.ศ.87 ปีที่ 1 รัชกาลที่ 5 มีความว่า “ให้พระส าแดงฤทธิรงค์  เป็นพระนครภักดี
ศรีนัครา  เป็นผู้ส าเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์  ขึ้นเมืองนครราชสีมา  ถือศักดินา 1,000  ตั้งแต่  ณ  วันที่  4  ขึ้น 
1 ค่ า ปีมะโรง สัมฤทธิศก  ศักราช 1230  เป็นวันที่ 65  ในรัชกาลปัจจุบัน  หรือหลักฐานที่ 2  คือประวัติ
จังหวัดนครราชสีมา  แต่งโดยสุขุมมาลย์เทวี  กล่าวว่า  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมืองนครราชสีมา
ปกครองเมืองขึ้น 5 เมือง คือ นครจันทึก ชัยภูมิ พิมาย  บุรีรัมย์  นางรอง  หรือแม้แต่หลักฐานจากประชุม
พงศาวดารฉบับความส าคัญโดยหลวงวิจิตรวาทการ  ฉบับ  3  กล่าวว่า  บุรีรัมย์  เดิมชื่อโนนม่วง  ตั้งสมัยกรุง
ธนบุรี  พ.ศ.2318”  

  ประวัติศาสตร์บุรีรัมย์ 

จากหลักฐานพบว่าดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินแดนที่ เคยรุ่งเรืองมาในอดีต   
มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมาโดนตลอด  จากหลักฐานต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 

1.  การศึกษาส ารวจ  และการศึกษาจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของ  รศ.ศรีศักร  วิลลิโภดมและ  
ผศ.ทิวา  ศุภจรรยา  ปรากฏว่ามีเมืองและชุมชนโบราณเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เกินกว่า  130  แห่ง  เมือง
และชุมชนเหล่านั้นจะมีคูน้ าคันดินล้อมรอบถึง  3  ชั้นและจะมีลักษณะของเมืองเป็นรูปทรงกลมทั้งหมด   
จากการวิเคราะห์ในขั้นต้นพบว่าเป็นเมืองและชุมชนที่มีอายุอยู่ในสมัยทวารวดี  ซึ่งจากข้อส ารวจดังกล่าวใน
บริเวณล าน้ ามูลพบว่า  ล าน้ านี้เป็นล าน้ าหลักที่ไหลมาจากทางตะวันตกผ่านตอนใต้ของอ าเภอพุทไธสงไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านเขตอ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปยังเขตอ าเภอชุมพลบุรีและอ าเภอท่าตูม  จังหวัด
สุรินทร์  ตามล าดับ  ทางฝั่งใต้ของแม่น้ ามูลในรัศมี  17 -2  กิโลเมตร  จากฝั่งน้ าได้พบชุมชนเป็นระยะไป   
ซึ่งล้วนแต่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มทั้งสิ้น  โดยชุมชนโบราณดังกล่าว  สามารถวิเคราะห์ตามรูปร่างลักษณะและ
สภาพแวดล้อมคือ 

 1.1  แบบที่เป็นเนินดินสูงจากระดับ  5  เมตร  ขึ้นไปจากที่ราบลุ่ม ในบริเวณรอบไม่มีคูน้ าและคัน
ดินล้อมรอบ  บางแห่งก็เป็นเนินเดียว  แต่บางแห่งก็เป็นสองสามเนินติดกัน  ตามเนินดินจะมีเศษเครื่องปั้นดิน
เผส  ทั้งที่มาจากหม้อกระดูกและไม่ใช่หม้อ  กระดูกกระจัดกระจายอยู่  เนินดินที่เป็นแหล่งส าคัญในแบบนี้
ได้แก่   บ้ านกระเบื้อง  ซึ่ งเป็น เนินดินขนาดใหญ่มี   3  เนินติดกัน  เมื่อมีการตัดถนนผ่านหมู่บ้าน   
รถแทรกเตอร์ได้ตัดชั้นดินของแหล่งชุมชนโบราณลึกลงไป 4-3 เมตร  เผยให้เห็นชั้นดินที่มีอยู่สืบเนื่องกันมา
อย่างน้อย 3-2 ชั้น 



 
 

 

 1.2  แบบที่เป็นเนินดินที่คูน้ าล้อมรอบ  บางแห่งก็มีคูน้ าล้อมรอบชั้นเดียว  แต่บาแห่งก็มีคูน้ า
ล้อมรอบตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  พบเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะใส่กระดูกคนตาย  และเครื่องปั้นดิน เผาเคลือบ
แบบลพบุรี  ซึ่งเข้าใจว่าคงแพร่มาจากเตาบ้านกรวด  แสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้คงมีอยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรี  
ราวพุทธศตวรรษที่ 17-16 

 1.3  แบบที่เป็นเนินดิน  3-2  เนิน  มีคูน้ าล้อมรอบ  และมีการสร้างคันดินโอบรอบอีกชั้นหนึ่ง  
แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของผังชุมชน  ตั้งแต่ระยะแรกท่ีมีเพียงเนินดินเป็นที่อยู่อาศัย  แล้วต่อมาก็มีการขุดคู
น้ าล้อมรอบ  และในสมัยหลังก็มีการสร้างคูคันดินเป็นก าแพงเมืองโอบรอบอีกชั้นหนึ่ง  เป็นรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

2.  มีการขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก  สมัยทวารวดีที่บ้านเมืองฝ้ายซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอล าปลายมาศ  
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  เป็นพระพุทธรูปนาคปรกสมัยทวารวดีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย 

 นอกจากนั้นยังพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอีกหลายองค์  ที่อ าเภอพุทไธสง  ซึ่งมีอายุอยู่ในพุทธ
ศตวรรษที่ 15-13  และพบใบเสมาท่ีบ้านปะเคียบ  อ าเภอคูเมือง  อันเป็นโบราณวัตถุสมัยทวารดี  ดังนั้นจึงท า
ให้สันนิษฐานได้ว่าดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งชุมชนสมัยทวารวดีอย่างน้อยที่สุดก็ในสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 

 3.  จากหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันด้านสถาปัตยกรรม  และเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น  ปราสาทหิน
เขาพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ า  และอ่ืน ๆ  อีกมากเทวรูป  พระพุทธรูป  ซึ่งมีความงดงามและมีอยู่เป็นจ านวน
มากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง  นอกจากนั้นยังมีเครื่องปั้นดินเผาชนิดเผาแกร่ง  มีเตาเผาขนาดใหญ่  
ซึ่งนักโบราณคดีหลายท่านกล่าวว่าไม่พบในที่อ่ืนแม้แต่ในเขมรต่ า (ประเทศกัมพูชา)  ศิลปะและสถาปัตยกรรม
เหล่านี้มีอายุอยู่ในสมัยพระนคร 

 4.  จากการก่อสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง  ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเทวสถาน  เพ่ือ
ประกอบกิจทางศาสนา  และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างบารมีของกษัตริย์ผู้  มีอ านาจ  เข้าใจว่าปราสาทหินเขา
พนมรุ้งสร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบอาชีพกรรมทางศาสนาของเมืองใดเมืองหนึ่งในละแวกใกล้เคียงกันระหว่างจาก
เขาลูกนี้ไปทางใต้ประมาณ  8  กิโลเมตร  มีเมืองโบราญเมืองหนึ่งขนาดไม่ใหญ่นัก  แต่มีระบบการชลประทาน  
หรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่พอที่จะใช้ในการอุปโภค  บริโภคของชุมชนเมืองนั้นได้ตลอดทั้งปี อ่างเก็บน้ านี้บุผนัง
ทั้ง 4  ด้าน  ด้วยศิลาแลง  ก าแพงเมืองเป็นก าแพงดินที่ขุดจากคูรอบเมืองพูนให้สูงขึ้นและปักเสาระเนียดบน
คันดิน  ร่องรอยต่าง ๆ  นั้นสาบสูญไปหมดแล้ว  คงเหลือเพียงคันดินและก าแพงดินบางตอนเท่านั้นที่กลาง
เมือง  ที่มีเทวสถานขนาดใหญ่สร้างขึ้นบนทางที่งดงาม  ระเบียงและไดปุระทั้ง 4  เรียงด้วยหินทราย  การเรียง
อิฐก่อสร้างในเทวสถานใช้กรรมวิธีอย่างดียิ่งจนสามารถท าให้เนื้ออิฐแนบสนิทจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันเห็น
เป็นรอยเส้นเล็ก ๆ  ระหว่างอิฐแต่ละก้อนเท่านั้น  อิฐเหล่านี้มีส่วนผสมของดินที่ดี  จนสามารถน ามาฝนให้
เรียบในระหว่างการเรียงและใช้น้ าที่ละลายออกมาจากอิฐนั้นปนด้วยยางไม้หรือน้ ากาวเป็นตัวเชื่อมอีกเข้า
ด้วยกันท าให้ดูไม่เห็นรอยเลื่อนต่อของอิฐ 

 ตามลักษณะของเทวสถานเมืองโบราณแห่งนี้  เมื่อน าไปเทียบกับเทวสถาน  3-2  หลังที่ก่อสร้าง
ด้วยอิฐบนยอดเขาพนมรุ้งแล้ว  เห็นว่าน่าจะสร้างขึ้นในยุคสมัยไล่เลี่ยกันหรือยุคเดียวกันในราวพุทธศตวรรษ 
ที่ 16 

 



 
 

 

 
ปราสาทบ้านบุ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 5.  จากศิลาจารึก  ซึ่งพบที่เขาพนมรุ่งได้กล่าวถึงพระนามของกษัตริย์ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างและ
ดูแลรักษาปราสาทพนมรุ้ง  เป็นคนละองค์กับกษัตริย์ที่ปกครองนครวัด  เช่น  หิรัณยวมัน  กษีตินทราทิตย์   
วิเรนทรวรมัน  เป็นต้น  และระบุศักราชเป็น  พ.ศ. 1433  ก็มี  1532  ก็มี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีกษัตริย์
ที่มีอ านาจปกครองในแถบนี้เป็นอิสระ  แต่ยอมรับความเป็นผู้น าของพระนคร 

 จากหลักฐานและเหตุผลข้างตันนี้พอจะสรุปได้ว่าดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันนี้  
เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรีมีกษัตริย์ที่มีอ านาจปกครองเป็นอิสระ  
มีประชาชนอยู่หนาแน่นจนสามารถเกณฑ์แรงงานสร้างศาสนสถานอันยิ่งใหญ่  เช่น  ปราสาทพนมรุ้ง  และแต่
ละชุมชนจะต้องมีประชากรแน่นพอที่จะสร้างคูเมืองขนาดใหญ่ได้  เมืองต่าง ๆ  เหล่านี้คงร้างไปตามธรรมชาติ  
หรือจากภัยต่าง ๆ  เช่น  ฝนแล้ง  โรคระบาด  สงครามโจรผู้ร้าย  เป็นต้น  หากไม่ได้อาศัยศิลาจารึกก็คงไมมี
ใครทราบจนกระทั่งปัจจุบัน  อาจมีประชาชนส่วนหนึ่งที่รอดจากภัยมาได้เข้าไปหลบอยู่ในป่าชายแดน  จนท า
ให้ทางกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า “พวกเขมรป่าดง” 

 

 



 
 

 

 
แหล่งเตาสวาย  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นบุรีรัมย์ขาดตอนอยู่ช่วงหนึ่ง  คือ  จากยุคโบราณมาจนถึงยุคสิ้นสุดการ
ก่อสร้างปราสาทหินในที่ต่าง ๆ  จากนั้นประวัติศาสตร์บุรีรัมย์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมัยตอนปลายอยุธยา 
 

  สมัยกรุงศรีอยุธยา 

สมัยนี้ดินแดนในแถบเมืองบุรีรัมย์  เมืองพุทไธสง  เมืองตลุง (ประโคนชัย  ในปัจจุบัน)  เมืองนางรอง  
ต่างก็มาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา  โดยขึ้นกับข้าหลวงใหญ่ที่นครราชสีมาซึ่งเป็นข้าหลวงต่างพระองค์  โดยตั้งเมือง  
ตลุงเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา  เมืองนางรองเป็นหัวเมืองชั้นเอก 

จากประวัติจังหวัดนครราชสรมา  รวบรวมโดยสุขุมาลย์เทวีกล่าวว่าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้น พระองค์ได้แต่งตั้งให้พระยายมราช (สังข์)  ครองเมืองนครราชสีมา  สมัยนั้นเมืองนครราชสีมา  
เป็นเมืองใหญ่มีเมืองขึ้น  5  เมือง  คือ  นครจันทึก  ชัยภูมิ  พิมาย  บุรีรัมย์  นางรอง  ต่อมาขยายเมืองเพ่ิมอีก  
9  เมือง  คือ  จัตุรัส  เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียวชนบท  พุทไธสง  ประโคนชัย  รัตนบุรี  และปักธงชัย 



 
 

 

 
 

  สมัยกรุงธนบุรี 

พ.ศ. 2320  กองทัพกรุงธนบุรีได้ยกไปตีเมืองบุรีรัมย์  และจากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดารภาคที่ 
70  กล่าวว่า  ในพ.ศ. 2321  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก  เป็นแม่ทัพทาง
บก  น าทัพสมทบกับเมืองตะวันออก  ให้เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช  เป็นแม่ทัพยกไปเกณฑ์เขมร  ต่อเรือ
รบยกขึ้นไปทางแม่น้ าโขงเพ่ือตีเมืองนครจ าปาสัก  ในการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพมานี้  
ปรากฏประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ว่า  ในพ.ศ. 2321  พระยานางรองเป็นกบฏ  โดยคบคิดกับเจ้าโอ  เจ้าอิน  
เจ้าเมืองนครจ าปาสัก  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงให้เจ้าพระยาจักรี  หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   
ในเวลาต่อมา  ยกทัพไปราบปราม  และเรียนกล่อมหัวเมืองเหล่านี้ให้เป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา  ตามเดิม 

 
แหล่งหินตัด  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
 

 

แต่ตามจดหมายจากประชุมพงศาวดารภาคท่ีเจ็ดนั้น  กล่าวว่าเจ้าเมืองนครจ าปาสักครั้งนั้นเชื่อเจ้าไชย
กุมารฯ  พ่ายแพ้แก่กองทัพกรุงธนบุรี  จึงถูกคุมตัวไปยังกรุงธนบุรี  แต่ในที่สุดได้รับการโปรดเกล้าให้ไปครอง
นครจ าปาสัง  ในฐานะประเทศราช  ในการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเดินทัพมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์นี้  
หนังสือเรื่องจังหวัดบุรีรัมย์  ตีพิมพ์ในงานฉลอง  25  พุทธศตวรรษ  กล่าวว่าพระองค์ได้พบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ า
ห้วยจระเข้มาก  มีชัยภูมิที่ดีแต่สถานที่เดิมมีไข้เจ็บชุกชุน  เขมรป่าดงไม่กล้าเข้ามาอยู่อาศัย  ได้แต่ตั้งบ้านอยู่
โดยรอบ  คือ  บ้านโคกหัวช้าง  บ้านทะมาน (บริเวณสนามบินในปัจจุบัน)  จึงโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งเมืองร้างนั้น 
ที่ข้างต้นแปะใหญ่ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบันนี้)  และโปรดเหล้าฯ  ให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสง  ซึ่งติดตาม
มาพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าเมือง  และชักชวนให้ชาวเขมรป่าดงนี้มาตั้งหลักแหล่งท าเรือกสวน  ไรนาใน
เมืองร้างจนเป็นปึกแผ่น  เมืองนี้จึงใช้นามว่าเมืองแปะ  ส่วนบุตรเจ้าเมืองพุทไธสมันนี้  ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นพระยานครภักดีเมื่อพระยานครภักดีวายชนม์ลง  บุตรชื่อนายหงษ์  เป็นเจ้าเมืองแทน  ได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นพระนครภักดี  เมื่อ พ.ศ. 2350 

 
 

นอกจากนี้ปรากฏจากพงศาวดารเมืองสุรินทร์ว่าในจุลศักราช  1143  ปีฉลู  ตรีศก  ตรงกับ  พ.ศ. 
2324  ทางฝ่ายเขมรเกิดการจลาจลโดย  เจ้าฟ้าทะละหะ (มู)  กับพระยาวิบูลราช (ชู)  คิดกบฏจับสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชเจ้ากรุงกัมพูชา  ไปถ่วงน้ าเสีย  ยกนักองค์เองขึ้นเป็นเจ้า  แล้วกับไปฝักใฝ่ทางญวนพระเจ้ากรุง
ธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ยกกองทัพไปปราบปราม  โดยเกณฑ์ก าลัง
ทางขุขันธ์  สุรินทร์  สังขะ  แล้วไปตีเมืองประทายเพ็ชร  ประทายมาศ  ประทายสมันต์  ก าแพงสวาย  เสียม
ราบ  แต่การยกกองทัพไปปราบปรามยังไม่ทันราบคาบดี  ข้างฝ่ายในกรุงธนบุรี  พระเจ้าแผ่นดินก็มีสติวิปลาส  
บ้านเมืองก าลังระส่ าระสาย  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทราบข่าว  จึงจ าเป็นต้องกลับคืนสู่พระนคร  
บ้านเมืองที่ตีได้ก็กวาดต้อนและแตกตื่นอพยพไปบ้าง  ทั้งพระสุรินทร์ภักดีณรงค์จางวาง  ก็ได้มีหนังสือลงไป
เกลี้ยกล่อมญาติพ่ีน้อง  ปรายเขมร  ทางแขวงเมืองเสียมราบ  สะโตง  ก าแพงสวาย  ประทายเพ็ชรให้ขึ้นมา
ทางบน  ออกญาแอก  กับนางรอง  พาบ่าวไพร่ไปตั้งอยู่ที่นางรอง  ออกญาหงษ์ไปตั้งอยู่ที่โคกเมืองแปะ 
(จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน) 
 



 
 

 

  สมัยรัตนโกสินทร์ 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  เมืองบุรีรัมย์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ของบ้านเมืองน้อยมาก  
ตามที่ปรากฏในบันทึกภูมิศาสตร์  จังหวัดบุรีรัมย์ที่นายสุข  รวบรวมไว้มีความว่า  พระนครภักดี (หงษ์   
ต้นตระกูลหงษ์รุจิโก) บุตรพระยาดร (เอม) เจ้าเมืองพุทไธสมัน (ปัณเทียยมาล)  ได้พาครอบครัวมาตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่บ้านตะโก  ต่อมาได้สร้างเป็นเมืองขั้นเมือง พ.ศ. 2350  เรียกว่าเมืองแปะ  เพราะมีต้นแปะอยู่กลางเมือง 

นอกจากนี้บางประวัติยังกล่าวว่าใน  พ.ศ.  2370  เจ้าอนุเวียงจันทน์เป็นกบฏ  ได้ให้เจ้าราชวงษ์ยกทัพ
มากกวาดต้องผู้คนและเสบียงอาหารแถบเมืองพุทไธสง  เมืองแปะ  เมืองนางรอง  พระยานครภักดี (หงษ์)   
น าราษฎรออกต่อสู้  เมื่อสู้ไม่ได้จึงหนีไปเมืองพุทไธสมัน  ทหารลาวตามไปทันแล้วจับตัวได้ที่ช่องเสม็ด (ช่องเขา
ที่จะไปประเทศกัมพูชา)  เมื่อถูกจับแล้วทหารลาวน าตัวพระยาภักดี  (หงษ์)  และครอบครัวที่จับได้ไปให้เจ้า
อนุวงศ์  แล้วถูกควบคุมตัวไปที่ทุ่งเมืองสุวรรณภูมิในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเจ้าอนุวงศ์ตั้งทัพอยู่ที่นั่น  แต่พระยา
ภักดี (หงษ์)  และครอบครัวที่ถูกควบคุมตัวได้จับอาวุธต่อสู้เพื่อหนีจึงถูกฆ่าตายหมด 

นอกจากนี้ในบางเล่มยังกล่าวถึงประวัติเมืองบุรีรัมย์ที่แตกต่างออกไปอีก  ว่าบุรีรัมย์มีชื่อว่า  เมือง
จระเข้  เดินขอมด าได้เข้าตั้งเมืองเป็นเมืองเล็ก ๆ  ในลุ่มน้ าห้วยจระเข้  และให้ชื่อเมืองตามลุ่มน้ านั้น  เพราะมี
จระเข้ชุกชุมมาก  และมีไข่ป่ามีพิษรุนแรงมาก  ขอมด าอยู่ได้ไม่นานก็ทิ้งร้างไป  ครั้นขอมด าสิ้นอ านาจไทยจึ ง
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ณ  ลุ่มน้ าห้วยจระเข้อีก  ตอนแถบบ้านโคกหัวช้างและบ้านทะมาน  จนถึงสมัยกรุงธนบุรีเจ้า
เมืองนางรองและเจ้าเมืองจ าปาสักแข็งเมือง  พระเจ้าตากสินโปรดให้เจ้าพระยาจักรียกทัพไปปราบและน า
บุตรชายเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง)  มาด้วย  ผ่านมาทางลุ่มน้ าจระเข้  เห็นผู้คนตั้งบ้านเรือนมากและได้
ทราบว่าที่นั่นเป็นเมืองร้างของขอมด าอยู่ก่อนแล้วชื่อเมืองจระเข้  จึงได้ตั้งเมืองขึ้นที่เมืองร้างนั้นและให้ชื่อว่า
เมืองแปะตามนามต้นไม้ใหญ่ครั้นกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 5  โปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบุรีรัมย์ 

ประวัติศาสตร์บางเล่มก็เล่ากันว่า  ขอมได้ครอบครองเมืองบุรีรัมย์  และใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ระหว่างกัมพูชากับหัวเมืองขึ้นในภาคอีสานของไทย  เช่น  พิมาย  สกลนคร  มีถนนโบราณเหลืออยู่สายหนึ่ง
เริ่มจาก  บ้านละลม  พะเนา (บ้านละลมทะนู ปัจจุบัน) ต าบลจันดุม อ าเภอประโคนชัย  ขึ้นไปอ าเภอพุทไธสง  
มีหลักกินปักเป็นระยะ ๆ  จนถึงเขาพนมรุ้ง  ในสมัยที่ไทยเรืองอ านาจได้แผ่ขยายอาณาเขตมายังเมืองบุรีรัมย์  
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้มาครองเมืองบุรีรัมย์ทั้งนครราชสีมาหรือทางหลวงพระบาง  ในสมัยสมเด็จ
พระรายณ์มหาราชเป็นเมืองขึ้นอยู่กับนครราชสีมามีศูนย์กลางปกครองอยู่ที่เมืองนางรอง (ปัจจุบันคืออ าเภอ
นางรอง) และมีเมืองใกล้เคียงหลายหัวเมือง เช่น เมืองพุทไธสมัน (ปัจจุบันคืออ าเภอพุทไธสง) เมืองตลุง 
(ปัจจุบันคืออ าเภอประโคนชัย) 



 
 

 

 
 

ในสมัยกรุงธนบุรีประมาณ  พ.ศ. 2321  เจ้าเมืองนางรอง  ได้แข็งเมืองเจ้าพระยาจักรีได้ยกทัพมาเกลี้ย
กล่อมให้เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาตามเดิม  เมื่อเสด็จกลับได้ทรงพบเมืองร้าง  ซึ่งมีชัยภูมิดี  จึงโปรด
เกล้าให้แต่งตั้งเมืองขึ้นเรียกว่าเมืองแปะตามเชื่อมต้นไม้ใหญ่ (ปัจจุบันบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)  ทรง
แต่งตั้งบุตรเจ้าเมอืงพุทไธสมัน (ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี)  ขึ้นครองเมือง 

ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือต้นรัชการพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์  ด้วยปรากฏว่า  ได้มีการแต่งตั้งพระส าแดงฤทธิรงค์
เป็นพระนครภักดีศรีนครา  ผู้ส าเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์  ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ. 2411 

เมืองบุรีรัมย์และเมืองนางรองผลัดกันมีความส าคัญเรื่อยมาพ.ศ. 2433  เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้นไปขึ้นกับหัว
เมืองลาวฝ่ายเหนือ  มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง  และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง คือเมืองนางรอง 

ต่อมาประมาณ  พ.ศ. 2441 -2440  เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา  เรียกว่า 
“บริเวณนางรอง”  ประกอบด้วย  เมืองบุรีรัมย์  นางรอง  รัตนบุรี  ประโคนชัย  และพุทไธสง  พ.ศ. 2442   
มีประกาศเปลี่ยนชื่อ  มณฑลลาวเฉียงเป็น  มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ  มณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่าย
เหนือ  มณฑลลาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ  มณฑลเขมรเป็นมณฑลตะวันออก  และในคราวนี้เปลี่ยน
ชื่อ  บริเวณนางรองเป็น  “เมืองนางรอง”  มีฐานนะเป็นเมืองจัตวา  ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์  แต่ตราต า
แน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “บุรีรัมย์”  และเปลี่ยน
ตราต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่3  สิงหาคม  พ.ศ. 3444  เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2450  กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้มณฑลนครราชสีมา
ประกอบด้วย 3 เมือง 17 อ าเภอ คือ เมืองนครราชสีมา 10 อ าเภอ  เมืองชัยภูมิ 3 อ าเภอ เมืองบุรีรัมย์ 4 
อ าเภอ  คือ  นางรอง  พุทไธสง  ประโคนชัย  และรัตนบุรี  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม  พ.ศ. 2476  ขึ้น  ยุบมณฑลนครราชสีมา  จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ออกเป็นจังหวัดและอ าเภอเมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น “จังหวัดบุรีรัมย”์  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 



 
 

 

  คลองละลม 

 เมืองบุรีรัมย์ในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในอารยธรรมขอม  มีประวัติการตั้งถิ่นฐานและความ
เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต  จากการศึกษาของนักโบราณคดี  พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งแรใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กเมื่อราว 1,500-2,500 ปีมาแล้ว  โดยชุมชนมีประเพณีส าคัญคือการปลงศพ
แบบการฝังศพครั้งที่ 2  การฝังศพแบบนี้จะฝังผู้ตายครั้งแรกไว้ระยะเวลาหนึ่งหนังเสื่อมสลายไปแล้วจึงขุดเอา
กระดูกผู้ตายมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาหรือไม่บรรจุในภาชนะแล้วน ามาฝังไว้อีกครั้งหนึ่ง 

 ในการจัดตั้งเมืองนั้นมีการขุดคูเมืองหรือก าแพงเมือง (คลองละลม)  ล้อมรอบ  มีลักษณะเป็นรูปวงรี
ซึ่งตั้งอยู่ในกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย 80  เมตร  ยาวประมาณ 5,000 เมตร  มีพ้ืนที่รวม 179 ไร่   
2  งาน  12  ตารางวา  สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ส่วน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเข้าเมืองชั้นใน   
แต่บางส่วนได้ถูกถมส าหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์  บ้านเรือนราษฎรและถนนไปแล้ว  จนกระทั่งกรมศิลปากร
ได้ส ารวจและประกาศให้เขตคูเมือง  ก าแพงเมืองบุรีรัมย์ (คลองละลม)  ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ  
1,800 ปี  เป็นโบราณสถาน  ตามประกาศลงวันที่ 4  มิถุนายน  2523 

 นอกจากนี้คลองละลมยังเป็นแหล่งน้ าส าคัญแห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อันเป็นแหล่งน้ า
อุปโภค  บริโภค  การเกษตร  การประมง  การบริการ  สาธารณะ  เช่น  การดับเพลิง  การดูแลสวนสาธารณะ  
รวมทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
  บุรีรัมย์ต าน  ากิน 
 “บุรีรัมย์ต าน  ากิน”  เป็นค าพังเพยในอดีตที่แสดง  ถึงภาวะการขาดแคลนน  า  ในบริเวณพื นที่อัน
เป็นเขตการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตและแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของชาวบุรีรัมย์สมัยก่อนที่
น าเอาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า 
 กรรมวิธีที่ได้ชื่อว่าเป็นการต าน้ ากินคือการขุดหลุมดินขนาดย่อมขึ้นก่อนและตักเอาโคลนตม  ในบ่อ  
สระ  หรือบึงมาใส่หลุมที่ขุดไว้  แล้วย่ าด้วยเท้าจนเป็นเลน  หรือน ามาใส่ครุไม้ไผ่ยาชัน  แล้วต าด้วยไม้ให้โคลน
เลนมีความหนาแน่นสูงขึ้น  ปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะตอน  น้ าจากโคลนเลนจะปรากฏเป็นน้ าใสอยู่ข้างบน  ตักไปใช้
บริโภคได้  การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าลุล่วงไปได้ 
 บุรีรัมย์ต าน้ ากินเป็นพังเพยที่อยู่ในความทรงจ าและความภูมิใจในอดีตของชาวบุรีรัมย์ในฐานะที่เคย
เป็นค าพังเพยที่แสดงถึงความยากล าบากและทรหดอดทดของบรรพบุรุษผู้บุกเบิกแผ่นดินให้ประโยชน์  ตก
ทอดแก่ลูกหลานเหลนในปัจจุบัน  และในฐานะที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์  
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าได้อย่างเฉลียวฉลาด 
 ปัจจุบันภาวะเรื่องน้ าของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึนและส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก็ได้ปิดกั้นท านบ  เมืองฝายและขุดลอกห้วยหนองคลอง
บึงสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  สร้างสนามมาตรฐานขึ้นเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนสร้างฝาย
เก็บน้ าฝน  ท าบ่อน้ าตื้น  บ่อน้ าบาดาล  หอถังใส่น้ า  โดยสร้างขึ้น  เพ่ิมขึ้นทุกปี  ท าให้ความหมายและ
ภาพพจน์ของค าพังเพยดังกล่าวได้หมดไปแล้วในปัจจุบัน 
 
 
 



 
 

 

จังหวัดบุรีรัมย์  ตั งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
   อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ 376 
กิโลเมตร   
   มีพ้ืนที่ประมาณ  10,322,885  ตารางกิโลเมตร  หรือ 6,451,178.125 ไร่   คิดเป็นร้อยละ  6.11  
ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศ 
   มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  และ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว  และประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ  
 รายชื่ออ าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ และระยะทางจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ไปยังอ าเภอต่าง ๆ 

1. อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2. อ าเภอคูเมือง   33  กิโลเมตร 
3. อ าเภอกระสัง   32  กิโลเมตร 
4. อ าเภอนางรอง   54  กิโลเมตร 
5. อ าเภอหนองกี่   83  กิโลเมตร 
6. อ าเภอละหานทราย  100  กิโลเมตร 
7. อ าเภอประโคนชัย  44  กิโลเมตร 
8. อ าเภอบ้านกรวด  66  กิโลเมตร 
9. อ าเภอพุทไธสง  64  กิโลเมตร 
10. อ าเภอล าปลายมาศ  32  กิโลเมตร 
11. อ าเภอสตึก   40  กิโลเมตร 
12. อ าเภอปะค า   78  กิโลเมตร 
13. อ าเภอนาโพธิ์  78  กิโลเมตร 

14. อ าเภอหนองหงส์  60  กิโลเมตร 
15. อ าเภอพลับพลาชัย  40  กิโลเมตร 
16. อ าเภอห้วยราช  12  กิโลเมตร 
17. อ าเภอโนนสุวรรณ  40  กิโลเมตร 
18. อ าเภอช านิ   70  กิโลเมตร 
19. อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 85  กิโลเมตร 
20. อ าเภอโนนดินแดง  92  กิโลเมตร 
21. อ าเภอบ้านด่าน  15  กิโลเมตร 
22. อ าเภอแคนดง  56  กิโลเมตร 
23. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 68  กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การท่องเที่ยว 

ตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในอีสานใต้  นับถือนาค  หรือ  งู  นิยมปั้นรูปนาคประดับได้ตามเทวสถานหลาย
แห่งที่ปราสาทหินพนมรุ้งก็มีนาคราช  5  เศียร  หลายหัวคุ้มครองความปลอดภัย  และทอดยาวเป็นบันไดให้ผู้
เลื่อมใสเดิมจากพ้ืนพิภพ  ข้ามมหาสมุทรไปสูสวรรค์  ตามความเชื่อของผู้สร้างเมื่อพันปีมาแล้ว  ตราสัญลักษณ์
บุรีรัมย์  เป็นภาพนาคราช  5  เศียร  มองมาจากด้านข้าง  เลื้อยเวียนขวารอบตัวเองเส้นที่ซ้อนกันหลายเส้น  
แสดงถึงวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง  ขณะเดียวกันยังทรงคุณค่าอารยธรรม  ที่งามสง่าในอดีตกาลได้ด้วย 
 
  เมืองปราสาทหิน 

ปราสาท  69  แห่ง 
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี  และที่ส าคัญที่สุด คือ ปราสาทขอม น้อยใหญ่  69  แห่ง  ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไป 
อันแสดงถึงความรุ่งเรืองของบุรีรัมย์มาแค่ครั้งอดีตกาล  รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ คือ เตาเผา
ภาชนะดินเผาสมัยขอม  ก าหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-15 

ปราสาทในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งที่เป็นปราสาทอิฐ  หินทรายและศิลาแลง  ทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์   
ถูกหลายจนบูรณะไม่ได้  อยู่ในอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

เมืองบุรีรัมย์  3  แห่ง 
นางรองและช านิ  16  แห่ง 
บ้านกรวด  5  แห่ง 
ปะค า   11  แห่ง 
ประโคนชัย  13  แห่ง 
บ้านใหม่ไชยพจน์  2  แห่ง 
ละหานทราย  3  แห่ง 
ล าปลายมาศ  6  แห่ง 
สตึก   2  แห่ง 
หนองก่ี   1  แห่ง 
เฉลิมพระเกียรติ  3  แห่ง 
โนนดินแดง  3  แห่ง 
บ้านด่าน  1  แห่ง 
 
 
 



 
 

 

  ถิ่นภูเขาไฟ 
 ภูเขาไฟ 6 ลูก 
 ภูเขาไฟลูกที่ 1  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟพนมรุ้ง”  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ภายในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง  เป็นภูเขาไฟที่ดิบสนิทแล้ว  ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  เพราะบริเวณยอดเขาเป็นที่ตั้ง
ของ “ปราสาทหินพนมรุ้ง”  สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด 
 ภูเขาไฟลูกที่ 2  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟเขากระโดง”  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  ภายในวนอุทยานเขา
กระโดงแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่สามารถเห็นปากปล่องภูเขาไฟเมื่อครั้งอดีตได้ชัดเจนที่สุดยอดเขานั้น  มีลักษณะ
เป็นแอ่งลึก  ซึ่งเป็นปากปล่องภูเขาไฟเมื่องครั้งอดีตและสามารถที่จะเดินชมบริเวณปากปล่องได้ด้วยสะพาน
แขวน 
 ภูเขาไฟลูกที่ 3  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟพระอังคาร”  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ห่างจากภูเขาไฟ
พนมรุ้งไม่มากนัก  ที่ยอดเขาอังคารแห่งนี้   เป็นที่ตั้งของ  “วัดเขาพระอังคาร”  ที่มีโบสถ์ที่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบประยุกต์หลายสมัยที่สวยงามแปลกตา 
 ภูเขาไฟลูกที่ 4  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟไปรบัด”  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย  และอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  ภูเขาไฟลูกนี้มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี๊ย  ซึ่งบริเวณยอดเขานั้นเป็นที่ตั้งของ  “ปราสาทเขาไปรวัด”  
เป็นปราสาทขอมที่ถูกสร้างขึ้นจากหินทรายเหมือนปราสาทพนมรุ้ง 
 ภูเขาไฟลูกที่ 5  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟหลุบ”  อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อยู่ห่างจากภูเขาไฟพระ
อังคาร  ลงไปทางใต้ประมาณ  6  กิโลเมตร  สันนิฐานว่าเป็นภูเขาไฟที่มีอายุมากกว่าภูเขาไฟทุกลูกในจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 ภูเขาไฟลูกที่ 6  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟเขาคอก”  อยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย  เป็นเนินเขาไม่สูงนัก   
อยู่ระหว่างบ้านโคกเมืองกับบ้านเขาคอก  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  66  กิโลเมตร  เป็นต้น  ก าเนิดห้วยเสว  
ในเขตอ าเภอประโคนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ปราสาทหินพนมรุ้ง 
 

 
 
 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  หรือปราสาทหินพนมรุ้ง  เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา  
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2  (บ้านดอนหนองแหน)  ต าบลตาเป๊ก  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมา
ทางทิศใต้ประมาณ  77  กิโลเมตร  ประกอบไปด้วยโบราณสถานส าคัญ  ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว  
สูงประมาณ 200  เมตรจากพ้ืนราบ (ประมาณ  350  เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง)  ค าว่า  พนมรุ้ง  นั้น
มาจากภาษาเขมร  ค าว่า  วน รุง  แปลว่า  ภูเขาใหญ่ 
 ปัจจุบัน  ปราสาทหินพนมรุ้งก าลังอยู่ในเกณฑ์ก าลังพิจารณาเป็นมรดกโลก (บรรจุในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น  หรือ  Tentative List  เพ่ือรอการน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดก
โลก)  ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา  ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุด  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์  และถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 ปราสาทหินพนมรุ้ง  เป็นโบสถ์พราหมณ์ลักธิไสวะ  มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย  
ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15  ถึงพุทธศตวรรษที่  17  และในพุทธศตวรรษที่  18  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน  เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัด
มหายาน 
 ปราสาทหินพนมรุ้ง  สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู  ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง  สูง  1,320  ฟุตจาก
ระดับน้ าทะเล 
 จารึกต่าง ๆ  ที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่า  พระเจ้าราเชนทรวรมันที่  3  กษัตริย์แห่ง
พระนคร (พ.ศ. 1511-1487)  ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้ง  ซึ่งในสมัยแรก ๆ  คงยังไม่
ใหญ่โตนัก  ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1544-1511)  ได้ทรงอุทิศที่ดินและข้าทาสถวายแด่เทวสถาน
พนมรุ้ง 
 ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17  นเรนทราทิตย์  เจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้  
(ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  ผู้สร้างนครวัด)  ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบ าเพ็ญพรต
เป็นโยคี  ณ  ปราสาทพนมรุ้ง   



 
 

 

สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน 
 ปราสาทหินพนมรุ้ง  สร้างขึ้นในสนาฮินดูลัทธิไศว  นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด  ดังนั้นเขาพนม
รุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ 
 แผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้เป็นแนวเส้นตรง  เน้นความส าคัญเข้าหาจุด
ศูนย์กลาง  นั่นคือปราสาทประธาน  ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ ศาสนสถาน 
มีอาคารที่เรียกว่าพลับพลาเปลื้องเครื่อง  ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์  ก่อนเสร็จเข้าสู่การ
สักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถาน 
 ปราสาทประธาน  ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน  มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม
มณฑณป  คือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปรางค์ประธาน  ตั้งแต่ฐาน
ผนังด้านบนและด้านล่าง  เสากรอบประตู  เสาติดผนัง  ทับหลัง  หน้าบัน  ซุ้มชั้นต่าง ๆ  ตลอดจนกลีบขนุน  
ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง  8.20 เมตร สูง 27 เมตร  ด้านหน้าท าเป็นมฑณป
โดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานนี้  เชื่อว่า  สร้างโดย  นเรนทราทิตย์ซึ่งเป็นผู้น าปกครอง
ชุมชนที่มีปราสามพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง  ราวพุทธศตวรรษที่  17   
 ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง  เรียกว่าห้องครรภคฤหะ  เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่ส าคัญที่สุด  คือ  
ศิวลึงค์  ซึ่งแทนองค์พระศิวะ  เป็นที่น่าเสียดายว่า  ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป  เหลือเพียงแต่  ท่อโสม
สูตร  คือร่องน้ ามนต์ที่ใช้รับน้ าสรงจากการสักการะศิวลึงค์เท่านั้น 
 ทางเดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีปราสาทอิฐสอง
องค์และปรางค์น้อย  จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  กล่าวได้ว่า  ปราสาททั้งสามหลังได้
สร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานราวพุทธศตวรรษที่  15  และ  16  ตามล าดับ  ส่วนทางด้านหน้าของปราสาท
ประธาน  คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต้  มีอาคารหลังก่อด้วยศิวาแลง  เรียกว่า
บรรณาลัย  ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาลา  ก่อสร้างข้ึนในพุทธศตวรรษที่  18   
 ที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธาน  มีภาพจ าหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดู  เช่น  
ศิวนาฏราช (ทรงฟ้อนร า)  ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์  อวตารของพระนารายณ์  เช่น  พระราม (ในเรื่อง
รามเกียรติ์)  หรือพระกฤษณะ  ภาพพิธีกรรมภาพชีวิตประจ าวันของฤๅษีเป็นต้น  โดยเฉพาะทับหลังนารายณ์
บรรทมสินธุ์  เป็นทับหลังที่ถูกขโมยไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2503  และได้กลับคืนมาในปี พ.ศ. 2531 
 

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ น  ส่องแสงลอดประตูทั ง 15 
 วันที่ 3-5 เมษายน  และ 8-10 กันยายน ของทุกปี  ดวงอาทิตย์จะส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน  
โดยชาวบ้านจะเกินเท้าขึ้นมา  เพ่ือชมความอลังการที่ผสานระหว่างธรรมชาติ  และสิ่งก่อสร้างของบรรพชน  
นอกจากนี้ในวันที่ 6-8  มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี  ดวงอาทิตย์ก็ตก  ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน  
เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ปราสาทเมืองต่ า 
 

 
 

 ปราสาทเมืองต่ า  เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค  เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดู  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น  เพ่ือถวายพระศิวะ  มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจ าเมืองหรือประจ า
ชุมชน  ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม  ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ค าว่า เมืองต่ า ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพ้ืนเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้
ตั้งอยู่บนพ้ืนราบ ส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา  ซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ าและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกัน
มาก  คือห่างกันเพียง 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน  และโบราณวัตถุ  ของปราสาท
เมืองต่ า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงน ามาเป็นส่วนประกอบในการท าพระ
เครื่อง  ที่เรียกว่า "พระสมเด็จจิตรลดา"  อีกด้วย 

ปราสาทเมืองต่ า  เป็นศาสนาสถาน  ศิลปะขอมแบบบาปวน  อายุประมาณ พ.ศ. 1551-1630  หรือ
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 
 ปราสาทเมืองต่ าแห่งนี้  ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่  16  ในศิลปะบาปวนตอนต้น  และลด
ความส าคัญลงไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18  และถูกทิ้งร้างในที่สุด  จนเมื่อราวปี พ.ศ. 2490  จึงเริ่มมีการ
อพยพเข้ามาของชาวบ้าน  มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 จากการศึกษา  คาดว่า  น่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู  ลัทธิไวษณพนิกายภาพสลักส่วนมากล้วน
เป็นภาพเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์  อีกทั้งเป็นปราสาทน้ าล้อม  ซึ่งเป็นลักษณะของไวษณพนิกาย  
ต่างจากปราสาทบนภูเขาไศวนิกายปราสาทเมืองต่ ามีปรางค์ประธานห้าองค์บนฐานเดียวกัน  เช่นเดียวกับ
ปราสาทศีขรภูมิ 
 
 
 
 
 



 
 

 

องค์ประกอบภายในปราสาทเมืองต่ า 
สระน  าระเบียงคด 

สระน้ า 4 สระ ล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล (L) ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลง
ไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นล าตัวนาค ที่มุมสระสลักเป็นนาค 5 เศียร สระน้ าทั้ง 4 
สระนี้ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
ภาพสลักดอกบัวแปดกลีบ 

บริเวณพ้ืนกลางห้องภายในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก  มีการสลักเป็นลายเส้นรูปดอกบัว  
8 กลับ  ซึ่งอาจหมายถึงจุดก าหนดในการตั้งจิต  อธิษฐานบูชาเทพเจ้า หรือหมายถึงการจ าลองแผนผังของ
จักรวาล อันประกอบด้วยทิศส าคัญท้ัง  8  ทิศ 
 
ระเบียงคดและซุ้มประตู 

ระเบียงคด  เป็นแนวก าแพงชั้นในของโบราณสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกันโดยรอบ 
ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐ  ภายในห้องกว้าง ประมาณ 2 เมตร พ้ืนปูด้วยศิลลาแลง ที่บริเวณกึ่งกลางของ
ระเบียบคดทุกด้าน ก่อสร้างเป็นซุ้มประตูในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของก าแพงแก้ว 
 
ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ 

ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลังท าจากหินทราย
สลักภาพพระศิวะคู่กับพระอุมาประทับนั่งเหนือ โคนนทิ เรียกภาพตอนนี้ว่า "อุมามเหศวร" 
 
ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ 

ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ  ก่อสร้างด้วยอิฐ  เดิมเคยมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลัง 
ท าจากหินทรายสลักภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ เพ่ือปกป้อง คนเลี้ยงวัวและฝูงวัวให้พ้นภัยจากพายุ
ฝน 
 
ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ 

ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลังท าจากหินทรายสลัก
ภาพเทพเจ้าประทับนั่งเหนือหงส์ สันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระวรุณเทพผู้รักษาทิศตะวันตก 
 
ปรางค์ประธาน 

ปรางค์ประธาน  ตั้งอยู่ตรงกลางเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย  ระหว่างปรางค์บริวารทั้งสองมีขนาดใหญ่
กว่าปรางค์บริวารอีก 4 องค์ ทับหลังเป็นหินทราย 

ปัจจุบันปรางค์ประธานได้ถล่มลงมาแล้วคงเหลือเฉพาะฐานที่ก่อด้วยศิลาแลง  ลักษณะอาคารใช้อิฐ
เป็นวัสดุก่อสร้างหลัก  พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง  และหน้าบันซึ่งสลักจากหินทราย เป็นภาพพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณ  ศิลปะปาปวน  สันนิษฐานว่าตัวปราสาทเป็นปราสาทหินทราย นอกจากนี้ยังได้พบหลักฐาน
ลวดลายปูนปั้นประดับ  ซึ่งสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เพราะได้มีการขุดพบศิว
ลึงค์ ซึ่งเป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะ และพบทับหลังสลักพระศิวะ ในปาง "กัลยาณะสุนทะระมูรติ" 
ส่วนบนของทับหลังจ าหลักภาพฤๅษีนั่งประนมมือเป็นแถว จ านวน 7 ตน 



 
 

 

กลุ่มปราสาทอิฐ 
เป็นอาคารส าคัญที่สุด ตั้งอยู่ตรงกลางของตัวปราสาทเมืองต่ า ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและ

ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าประกอบด้วยปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันองค์ปราสาทก่อ
ด้วยอิฐเรียงเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ และแถวหลัง 2 องค์ กลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์นี้แสดงสัญลักษณ์แทน
เขาพระสุเมรุศูนย์กลางจักรวาลปราสาทประธาน ส่วนตรงกลางคือส่วนปรางค์ประธาน ซึ่งได้ปรักหักพังเหลือ
เพียงฐาน 

 
บรรณาลัย 

บรรณาลัย 2 หลัง ก่อสร้างด้วยอิฐ อยู่บริเวณด้านหน้าของกลุ่มปราสาทอิฐ ข้างละ 1 หลัง ลักษณะ
เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขและประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกด้านเดียว ส่วนผนังหลังคาพังลงหมดเหลือ
เพียงกรอบประตูและทับหลัง จากรูปแบบของอาคารเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ ต าราทางศาสนา หรืออาจ
เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพ 
 
ปราสาทประกอบ 

ปราสาทประกอบอีก 4 หลังเป็นปราสาทอิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์ และมีหน้าบัน
ด้านหน้าอยู่ครบ โดยปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ มีหน้าบันเป็นภาพพระวรุณเทพประทับเหนือหงษ์ ปราสาท
แถวหลังองค์ทิศเหนือเป็นภาพพระกฤษณะ (ร่างอวตารของพระวิษณุ) ยกภูเขาโควรรธนะ ปราสาทแถวหน้า
องค์ทิศใต้เป็นภาพพระอินทร์ ปางมหาราชลีลาสนะ (นั่งชันเข่า) ประทับเหนือหน้ากาล ส่วนปราสาทแถวหน้า
องค์ทิศเหนือ เป็นภาพพระศิวะคู่พระอุมา ประทับบนโคนนทิในปาง อุมามเหศวร 

 
ทะเลเมืองต่ า 
 ทะเลเมืองต่ า หรือ "สระบาราย" ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง ต าบลจระเข้มาก เป็นสระน้ าขนาดใหญ่ที่ขุด
ขึ้นมาในสมัยเดียวกันกับตอนสร้างปราสาท อยู่ห่างจากตัวปราสาทเมืองต่ าไปทางทิศเหนือราว 200 เมตร 
สร้างขึ้นเพ่ือการอุปโภค การชลประทานของชุมชน มีขนาดกว้างประมาณ 510 เมตร ยาวประมาณ 1 ,090 
เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ก่อขอบสระด้วยศิลาแลง 3 ชั้น บนขอบสระด้านยาว คือ ด้านทิศเหนือและทิศใต้มี
ท่าน้ าเป็นชานกว้าง ขนาดกว้างประมาณ 6.90 เมตร ยาว 17 เมตร ปูพื้นด้วยศิลาแลงลาดลงไปยังฝั่งน้ า ซึ่งก่อ
บันไดท่าน้ าเป็นทางลงสระรวม 5 ขั้น ท่าน้ าทั้ง 2 ฝั่งนี้อยู่ในแนวตรงกันประมาณก่ึงกลางของขอบสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 

 
 
 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์
ทางไปอ าเภอประโคนชัย  สร้างในปี พ.ศ. 2539  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  
ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์  เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก   

พระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง  หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบ
นักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 7 กล่าวว่า 
ใน พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปปราบพระยานางรองซึ่ง
คบคิดกับเจ้าโอ เจ้าอินแห่งจ าปาศักดิ์ ขณะเดินทัพพบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ าห้วยจระเข้มาก มีชัยภูมิดีแต่ไข้ป่าชุก
ชุม  ชาวเขมรป่าดงไม่กล้าเข้ามาอยู่อาศัย แต่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ  จึงรวบรวมผู้คนตั้งเป็นเมืองแปะ  และ
ให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสมันซึ่งติดตามมาด้วยเป็นเจ้าเมือง  ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครภักดี  ต่อมาจึง
เปลี่ยนชื่อเป็น  เมืองบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  พระพุทธนวราชบพิตร 
 

 
 

 วันศุกร์ที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2514  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เจ้าหัว  รัชกาลที่  9  พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ (พระนามในขณะนั้น)  เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจาก
สนามบินจังหวัดนครราชสีมา  เสด็จถึงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อเวลา 14.05 น.  โดยเสด็จลง
เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งที่สนามบินเก่าของทหารใกล้กับศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือพระราชทายพระพุทธนว
ราชบพิตรประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  แก่นายสุรวุฒิบุญญานุศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  แล้วได้เสด็จฯ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ  อยู่ในบริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดอย่างใกล้ชิด 
 ในการนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  ทรงมีพระราชด ารัสกับประชาชนที่มาเฝ้ารอ
รับเสด็จดังนี้  “ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้ได้น าพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้ท่านด้วยพระพุทธนว
ราชบพิตองค์นี้  ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพ่ือมอบไว้เป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัด  ที่บัวฐานข้าพเจ้าบรรจุพระพิมพ์ไว้
องค์หนึ่ง  เป็นพระที่ท าขึ้นจากผงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้มาจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งผงอิฐใจกลาง
ปราสาทพนมรุ้งดินใจกลางปราสาทเมืองต่ า  และดินจากหลักเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์นี้ด้วย 
 ข้าพเจ้าถือว่า  พระพุทธนวราชบพิตร  เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัย  อันเป็นที่เคารพสูงสุด  และ
เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย  และของคนไทยทั้งชาติ  จึงได้บรรจุพระ
พิมพ์  ซึ่งท าด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นพระพุทธรูปส าคัญ  และน ามามอบแก่ท่านเอง 
 ขอท่านทั้งหลาน  จงรับพระพุทธนวราชบพิตรไว้  เพ่ือเป็นศิริมงคลส าหรับจังหวัดและส าหรับตัว  เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจในการที่สามัคคี  ร่วมก าลังกายก าลังใจกัน  ประกอบคุณงามความดี  และขอร าลึกไว้



 
 

 

เสมอเป็นนิจด้วยว่าในการท างานทั้งปวงนั้น  ทุกคนจะต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร  ต้องรักใคร่
ปรองดองกัน  ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  มุ่งดี  มุ่งเจริญและซื่อสัตย์สุจริตต่อกันถือเอาประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน  
เป็นจุดหมายงานทั้งปวงของท่านถึงจะได้ผลสมบูรณ์และจัดท าให้ท่านรวมก าลังกัน  สร้างความเป็นปึกแผ่น
มั่นคง  พร้อมทั้งความเจริญรุดหน้าให้แกจังหวัดของท่านส าเร็จได้ 
 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยแห่งพระพุทธนวราชบพิตรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดบุรีรัมย์  จงปกปัก
รักษาท่านทั้งปองให้พ้นจากทุกข์ภัยและอันตรายทุก ๆ  ประการ  บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดีความสมัคร
สมานสามัคคีอันแน่นแฟ้นให้ทุกความสามารถท างานน้อยใหญ่ในหน้าที่ส าเร็จลุล่วงได้ดังปรารถนา  บังเกิด
ความรุ่งเรืองก้าวหน้า  แก่จังหวัดบุรีรัมย์และแกประเทศชาติไทย  ยิ่งขึ้นสืบไป” 
 
  วัดกลางพระอารามหลวง 
 

 
 
 วัดกลางเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มาแต่โบราณ  มีประวัติเล่าว่าสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก  น าทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรอง  ซึ่งเป็นกบฏ และได้หยุดพักทัพที่บริเวณนี้ ซึ่งมีสระน้ าขนาดใหญ่
แห่งหนึ่ง  ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นสระน้ าศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์  และทางราชการได้มีประกาศยกวัด  
กลางบุรีรัมย์เป็นพระอารามหลวง  แห่งแรกของบุรีรัมย์เมื่อปี พ.ศ. 2533 
 ปัจจุบันวัดกลางพระอารามหลวง  เป็นสถานที่ตั้งส านักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีพระเดช
พระคุณ  พระราชปริยัติกวี  เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง  ด ารงต าแหน่ง  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์   
พระสุนทรธรรมเมธี  พระศรีปริยัติธาดา  ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  และมีพระมหาบุญถิ่น  
ปุญฺญสิริ  เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 



 
 

 

  ศาลพระหลักเมือง 
 

 
 

 ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์   ตั้ งอยู่ ใจกลางเมืองบุรีรัมย์   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ านคู่ เมือง 
ที่คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง  แต่เดิม
เป็นเพียงศาลที่มีขนาดเล็ก ๆ  แต่พอเริ่มช ารุดทรุดโทรม ทางกลุ่มข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวบุรีรัมย์   
จึงเห็นควรให้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2548  โดยให้ทางกรมศิลปากร ช่วยท าการออกแบบ  
ในรูปแบบศิลปะขอมโบราณที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง  เพ่ือเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์และตัวตน
ของคนชาวบุรีรัมย์  ได้อย่างชัดเจน  และที่ส าคัญเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้ในคนรุ่นหลังได้สืบทอด
กันต่อไป  ลักษณะของศาลหลักเมืองจะเป็น เหมือนองค์ปรางค์มียอดทั้งหมด 5 ชั้น  แต่ละชั้นประดับกรีบขนุน  
และเทพประจ าทิศเพ่ือปกป้องรักษาทิศต่าง ๆ  องค์เรืองธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระหลักเมืองชักมุมออก 
ทั้ง 4 ด้าน  อันเป็นความหมายถึงการกระจายความเป็นหลักฐานความมั่นคงออกไปทั้ง 4 ทิศ  ส่วนยอดศาล
พระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวเป็นสเตนกลาสประดับทองเพ่ือน าแสงเข้าสู่หลักเมือง  ภายในตัวศาลได้ตั้งเสา
หลักเมือง ตรงกลางองค์ปรางค์  พร้อมกับอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พระเสื้อเมือง  เทพารักษ์ และพระทรงเมือง 
เพ่ือมาปกปักษ์รักษาคุ้มครอง  ป้องกันให้บ้านเมือง  อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  ความแปลกประการหนึ่งคือ  
เสาหลักเมืองบุรีรัมย์ที่ปรากฏ  มีอยู่ 2 ต้น  มีข้อสันนิษฐานว่า เสาต้นที่ 1 (ต้นเอียง) เป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้น
เมื่อสร้างเมืองแปะ  ส่วนเสาหลักเมืองต้นที่ 2  น่าจะเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อมีฐานะเป็น  จังหวัดบุรีรัมย์
และสร้างใกล้ชิดติดกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ศาลปึงเถ่ากง-ม่า 
 

 
 
 ศาลปึงเถ่ากงม่า  เป็นศาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลพระหลักเมือง  ลักษณะเป็นศาลเจ้าจีนสีแดง  
วาดและท าลวดลายแบบจีน  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551  ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเจ้าพ่อหลักเมือง  และเทพ
เจ้าตามความเชื่อแบบจีนได้แก่  ปึงเถ่ากง-ม่าเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอ๊ียหรือเทพเจ้าทรัพย์สินเงินทอง  
เทพเจ้าผู้เฝ้าประตูศาล  รูปปั้นสัตว์มงคลเช่น  เสือ  และมังกร  ตามความเชื่อแบบจีน  
 ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ  ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดบุรีรัมย์จะมารวมตัวเพ่ือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และบรรพบุรุษกันที่ศาลเจ้าแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  พระสุภัทรบพิตร 
 

 
 

พระสุภัทรบพิตร  เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง  ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ  ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง  
เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่  หน้าตักกว้าง 12 เมตร  ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ  
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์  ในขณะนั้นร่วมกับพ่อค้า
ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดและโครงการต่าง ๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต  อดีต
เจ้าอาวาสวัดเขากระโดง  ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง  เพ่ือให้เป็นที่สักการะบูชาของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป  จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้ 

เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นองค์ประธาน
ประกอบพิธีเจิมและสวมยอดฉัตรพระสุภัทรบพิตร  เพ่ือความเป็นสิริมงคล  และความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่
ประชาชนชาวบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  วนอุทยานเขากระโดง 
 

 
 
 วนอุทยานเขากระโดง  ตั้งอยู่ที่บ้านน้ าซับ  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขา
ไฟที่ดับสนิทแล้ว  มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน  รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก  โดยเฉพาะนกนานาชนิด  บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม  รอยพระ
พุทธบาทจ าลอง  และพระพุทธรูปขนาดใหญ่  เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น  นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไป
ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์  และไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคล  ป่าเขากระโดงมีพ้ืนที่ 6,212  ไร่  กรมป่าไม้ได้
ประกาศให้เป็นวนอุทยานเขากระโดงเมื่อวันที่  23  ตุลาคม  (วันปิยะมหาราช)  พ.ศ.  2521  ปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลของส านักงานป่าไม่เขตนครราชสีมา 
 วนอุทยานเขากระโดง  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  และศึกษาประวัติศาสตร์  ธรธีวิทยา
เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่นั่งคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจน  มีโบราณสถานภูเขากระโดง  
เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองและมี “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์   
อยู่บนยอดเขา  และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง  เนื้อที่ประมาณ  6  พันไร่  รวมทั้งพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองที่
หาชมได้ยาก  เช่น  ผลของต้นโยนีปีศาจ  ที่มักพบในบริเวณเขตภูเขาไฟ  การขึ้นไปยังเขากระโดงสามารถท า
ได้สองวิธี  คือ  เดินขึ้นบันได  หรือ  ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา  ระหว่างทางจะพบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  เรียง
รายอยู่เป็นระยะ 
 วนอุทยานเขากระโดง  ชื่อเดิมชาวบ้านเรียนเขากระโดงว่า  “พนมกระดอง”  เป็นภาษาเขมร  แปลว่า  
“ภูเขากระดอง (เต่า)”  เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า  ต่อมาจึงเรียกเพ้ียนเป็น “กระโดง” 

ปากปล่องภู เขาไฟเขากระโดง   ปากปล่องภู เขาไฟเขากระโดง  มีอายุประมาณ 3 แสนถึง  
9 แสนปี  สูงจากระดับน้ าทะเล 265 เมตร  ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก  ยอดเนินเขาเป็นขอบ
ปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า  เขาใหญ่  ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า  เขาน้อย หรือเขากระโดง  
ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุ  คือ  บริเวณที่เป็นหุบเขา  ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ าเป็นซากภูเขาไฟที่
ยังคง  สภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย  มีเส้นทางเดินชมรอบปล่องและมีสะพานแขวนให้ยืนชมจาก
มุมสูงได้อย่างชัดแจน 



 
 

 

สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน (บันไดนาคราช)  สร้างขึ้นเมื่อปี 2512  เพ่ือเป็นทางเดินขึ้นไป
สักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร  ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง  จ านวน 297 ขั้น  ชมการละเล่น  พ้ืนบ้านในงาน
ประเพณีขึ้นเขากระโดง  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5  และร่วมท าบุญงานประกวดกวน  ข้าวทิพย์ – ตักบาตรรเทโว
โรหณะ  ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวันออกพรรษาของทุกปี 

ปราสาทเขากระโดงและพระพุทธบาทจ าลอง  ต้ังอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟกระโดง  เป็นศาสนสถาน  
สร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย  เดิมเป็นปรางค์หินทราย  ก่อบนฐานศิลาแลงองค์เดียวโดด ๆ ฐานสี่เหลี่ยมขนาด 
4×4 เมตร  มีช่องทางเข้า 4 ด้าน  ต่อมาหินพังหรือถูกรื้อลงมา  มีผู้น าหินมาเรียงขึ้นมาใหม่  แต่ไม่ตรงตามรูป
แบบเดิม  ในสมัยรัตนโกสินทร์  ตระกูลสิงห์เสนีย์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลองไว้ในองค์ปรางค์  แล้ว
สร้างมณฑปครอบทับ 

อ่างเก็บน  าเขากระโดง (อ่างเก็บน้ าวุฒิสวัสดิ์) อยู่ด้านเหนือของภูเขากระโดง บริเวณหน้าที่ท าการวน
อุทยานภูเขาไฟเขากระโดง  เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่  เป็นแหล่งอาศัยของเหล่านกน้ าประจ าถิ่ นและอพยพหนี
หนาว  รอบอ่างจะอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้เต็ง-รัง  นานาชนิด  จุดนั่งชมวิวเหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ  กางเต็นท์พักแรมและศึกษาธรรมชาติ  จากจุดนี้หากมองขึ้นไปบนยอดเขากระโดงจะมองเห็นองค์พระสุ
ภัทรบพิตร 
 
  วัดป่าเขาน้อย 
 

 
 
 วัดป่าเขาน้อย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโตที่ได้พัฒนาขึ้นตาม
ปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร  หรือ  หลวงปู่สุวัจน์  สุวโจ  อดีตเจ้าอาวาส  และวิปัสสนาจารย์  ผู้เป็นที่
เลื่อมใสเพ่ือให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป  เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
สะดวกแก่การเดินทาง  แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  เพ่ือให้เป็นศูนย์รวม
ศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน  ในการปฏิบัติคุณงามความดี  ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา  ดังค าของ
หลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า “วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม  ให้



 
 

 

ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ  ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอกที่สร้างก็เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและเพ่ือลูกหลานผู้
อยู่ข้างหลังนั่นเอง” 
 ในโอกาสต่าง ๆ  นั้นมีประชาชนมาวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้อยู่เสมอเพ่ือบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน  
นอกจากนี้ยังได้มาสักการะเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์  พิพิธภัณฑ์พระโพธิธรรมจารย์เถร  อันเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุเพ่ือความเป็นศิริมงคล  และยังเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์  เพื่อให้บรรดาศิษยานุ
ศิษย์ทั้งหลายได้กรายไหว้ร าลึกถึงปฏิทา  และวัตรปฏิบัติที่งดงาม  และแนวทางในการเจริญสมาธิภาวนาที่
หลวงปู่ได้เจริญธรรมไว้อีกด้วย 
 
  เจดีย์สุวจคุณานุสรณ์ 
 

 
 

 เจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์มีศิลปกรรมที่งดงาม  มีรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของอีสานได้มี
รูปทรงราวกับปราสาทหินที่ดูอลังการ  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงกว่า 31 เมตร  ภายในเป็น
อาคาร 2 ชั้น  โดยได้มีการออกแบบให้พ้ืนที่ชั้นล่างมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นที่ปฏิบัติภาวนาและมีส่วนที่แสดงภาพ
ประวัติของหลวงปู่สุวัจน์  ส่วนชั้นสองนั้นใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือน  และเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่สุวัจน์  
ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ  โดยหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน ได้มาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
และปิดเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์แห่งนี้  เมื่อวันที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2550 
 ผู้ที่มายังวัดป่าเขาน้อยสามารถมานมัสการพระเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์  ที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ  และอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์เพ่ือความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติสมาธิ  บ าเพ็ญ
จิตตภาวนาเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนบารมี  บุญกุศลราศี  สัมมาปฏิบัติให้จิตใจมีอ านาจและมีสติและปัญญา  ตาม
ค าสอนและความตั้งใจ  ของหลวงปู่สุวัจน์ที่มอบวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้ให้เป็นมรดกแห่งศาสนาสืบไป 
 
 
 
 



 
 

 

  วัดเขาพระอังคาร 
 

 
 

 วัดเขาพระอังคาร  ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นวัดที่
สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอ านาจแถวนี้ น่าจะสร้างในยุคเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ส่วนสถาปัตยกรรม 
สิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน  ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า  ตัววัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 ก.ม.  
ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรม
หลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่าง ๆ 
 เป็นวัดที่สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่าง ๆ  หลายรูปแบบงดงาม  แปลกตาและน่าสนใจยิ่ง  
ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย  บริเวณวัดเป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่
เป็นจ านวนมาก 
 เขาอังคารเป็นภู เขาไฟที่ ดับแล้ว อีกลูกหนึ่ งในบุ รีรัมย์   อยู่ ใน เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ห่างจากปราสาทพนมรุ้ง 20 กิโลเมตร  โดยลงมาจากพนมรุ้ง  ถึงบ้านตาเป๊กแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามทางที่จะไป
ละหานทรายประมาณ 13 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางลูกรังอีกประมาณ 7 กิโลเมตรพบโบราณสถานเก่าแก่  
และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีส าคัญหลายชิ้น 
 ภูเขาพระอังคาร  เดิมชื่อ  ภูเขาลอย  เหตุที่เรียกว่าภูเขาพระอังคาร  เพราะตามประวัติลายแทงธาตุ
พนม  กล่าวไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๘  ได้มีพญาทั้ง ๕  ได้น าพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม  โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ เป็นประธาน  อีกพวกหนึ่งได้น าพระ
อังคารธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานบรรจุไว้บนภูเขาลอย  

ตามประวัติว่าตามที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้วที่เมืองกุสินารา  หลังจากถวายพระเพลิง
พระบรมศพแล้ว  โทณพราหมณ์ได้แจกพระธาตุไป ๘ พระนครแล้ว  อยู่มามีเมือง ๆ  หนึ่งไปขอพระธาตุทีหลัง
เขาพอดีพระธาตุได้แจกไปหมดแล้ว  โทณพราห์มจึงเอาทะนานทองตวงเอาธาตุพระอังคาร (ขี้เถ้า)  ให้มาเมื่อ
ได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับมาทางทิศอิสานใต้  พอถึงภูเขาลูกนึงคือภูเขาลอย  มีรูปลักษณะสวยงาม
รูปร่างเหมือนรูปพญาครุฑนอนคว่ าหน้า  จึงมีความคิดว่าน่าจะน าพระอังคารธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้เมื่อลง
ความเห็นเป็นอันเดียวกันแล้ว  จึงได้สร้างสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายของพญาครุฑ  และ
เปลี่ยนชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 



 
 

 

ลักษณะทั่วไปภูเขาพระอังคารเขาพระอังคารเป็นประเภทเนินลาวาบซอลท์ปากกรวยภูเขา เกิดจาก
การประทุของภูเขาไฟ  มีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูก  และมีปากปล่องเล็กอีกหลายแห่ง การประทุของ
ภูเขาไฟเกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารีหรือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว  ซากภูเขาไฟถ้ามองระยะไกลจะ 
มีลักษณะเป็นเนินเขาแผ่กว้างเป็นแนวยาวเหนือใต้ ถ้ามองจากที่สูงจะเห็นเป็นรูปคล้ายพญาครุฑที่ก าลัง
กระพือปีกหรือคว่ าหน้า  หันหัวไปทางทิศใต้มีขุนเขาเขียวขจี  คือหมู่บ้าน ถาวร  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนที่ล าตัวที่ต้นปีกซ้ายคือที่โบราณวัตถุและพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า  มีปีกซ้ายเป็น
เนินเขายื่นไปทางทิศตะวันออก  คือหมู่บ้านเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนหางยื่น 
ไปทางทิศเหนือทางบ้านสวายสอ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ภูเขาพระอังคารมียอดสูง ๓๓๑ เมตร   
จากระดับน้ าทะเล  ปกคลุมพื้นที่ประมาณ ๙๐ ตารางกิโลเมตร 
 
  วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) 
 

 
 

 วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อยู่ที่ ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวัด
ประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์  เพ่ือเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า  ลักษณะของ
องค์พระมหาเจดีย์  เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ความสูง ๖๐ เมตร มี ๔ ชั้น 
 ชั้นที่ ๑ ใช้ประโยชน์เป็นศาลาอเนกประสงค์ 

ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ชั้นที่ ๓ เป็นอุโบสถ พิพิธภัณฑ์และท่ีประดิษฐานรูปเหมือนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ชั้นที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งสมเด็จพระสังฆนายกฝ่ายสยามวงศ์และพระอัคร

มหาบัณฑิต  วิมละรัตนะ  เจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวนาราม  ประเทศศรีลังกา  ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุและ
หน่อพระศรีมหาโพธิ์  แก่พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ) เมื่อปี  ๒๕๔๗  ส่วนต้นพระศรีมหา
โพธิ์ได้ปลูกไว้ด้านหลังพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ 
 ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน  เป็นสถานที่สงบ  ร่มรื่น  และมีนกยูงอาศัยอยู่จ านวนมาก เหมาะ
ส าหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ท าบุญและปฏิบัติธรรม 
 



 
 

 

  อนุสาวรีย์เราสู ้
 

 
 
 อนุสาวรีย์ เราสู้   แห่งนี้ ใช้ เวลาก่อนสร้างนาน 1 ปี  ระหว่างวันที่   27  สิงหาคม  2522  ถึง  
26 สิงหาคม 2523  เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงเกียรติประวัติ  และสดุดีวีรกรรมประชาชน  เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพล
เรือน  ต ารวจ  ทหาร  ที่ได้ผนึกก าลังเข้าร่วมต่อสู้กับผู้ก่อการร่ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)  ที่ดักซุ่มโจมตีขัดขวาง
การก่อสร้างถนนสายละหานทราย-ตาพระยา  และด้วยความกล้าหาญ  ความรักสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
เส้นทางสายยุทธศาสตร์เส้นนี้จึงส าเร็จลงได้ 
 เส้นทางสายยุทธศาสตร์บุรีรัมย์  เกิดขึ้นเมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2513  เมื่อรัฐบาลได้เริ่ม
โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างหลักกิโลเมตรที่  61  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  กับหลัก
กิโลเมตรที่  118  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ในปัจจุบันเป็นระยะทาง  57  กิโลเมตร 
 เหตุที่ต้องก่อสร้างเส้นทางสาบนี้เพราะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
ประเทศด้านชายแดนไทย-กัมพูชา  โดยต้องตัดผ่านเขตอิทธิพลของผกค.  ท าให้ฝ่ายผกค.ต่อต้านขัดขวางการ
ก่อสร้างสายนี้ทุกวิถีทาง  ด้วยการวางทุ่นระเบิดอย่างหนาแน่น  ดักซุ่มยิงซุ่มโจมตีที่ตั้งก าลังทหารที่คุ้มกันการ
ก่อสร้าง  เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือน  ต ารวจ  ทหาร  อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)  
และไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)  ท าให้ราษฎร์ในพ้ืนที่พากันรวบรวมก าลังพลต่อสู้กัน  ผกค.  อย่างห้าว
หาญเส้นทางสายนี้จึงส าเร็จลงได้  เพื่อเป็นการร าลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่และสดุดีวีรกรรมของผู้กล้า 



 
 

 

 ฯพณฯ  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในขณะนั้น  ได้เป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์เราสู้ขึ้น 
 “เราสู้”  เป็นชื่อที่ทรงมีพระบรมราชนุญาต  ให้ใช้ชื่อเพลงพระราชนิพนธ์  “เราสู้”  มาใช้  โดยมีพิธี
เป็นอนุสาวรีย์เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2523  และได้ถือเอาวันที่  27  สิงหาคม  ของทุกปี   เป็นวัน
ร าลึกถึงอนุสาวรีย์เราสู้  จังหวัดบุรีรัมย์และกองอ านวยการรักษาคามมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดพิธี
บ าเพ็ญกุศล  และวางพวงมาลา  เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยร าลึกถึงวีรกรรมผู้กล้า  เป็นประจ าทุกปี 
 
  ป่าดงใหญ่ 
 

 
 
 น้ อยคนนั กที่ จะรู้ ว่ า   ฝื นป่ ามรดกโลกพญ าเย็น เขาใหญ่   ส่ วนหนึ่ งอยู่ ที่ จั งหวัดบุ รี รัมย์   
พ้ืนที่ว่าสองแสนไร่  ที่เป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรังและทุ่งหญ้า  เป็นท าเลที่เหมาะต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า  
ที่นี่จึงเป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่ทั้งช่างป่า  เสือ  กระทิง  วัวแดง  ฯลฯ  บรรดานก  ผีเสื้อ  แมลง  และ
สัตว์เลื้อยคลานมากมาย  ป่าแห่งนี้  ไม่มีน้ าตกสวย ๆ  ไม่มีเขาสูงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสไอหมอกหนาว  
แต่ป่าแห่งนี้  เป็นสถานที่ส าหรับผู้นิยมธรรมชาติ  มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ชื่นชมความหลากหลายของ
พรรณไม้  เป็นแหล่งดูนก  ดูผีเสื้อ  กับการนอนป่าแบบแค้มปิ้งที่ไม่ได้มีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมาย  
และท่ีส าคัญที่สุด  คือเป็นแหล่งต้นน้ าเป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์ของคนบุรีรัมย์และทุกคน 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อยู่ในพื้นที่อ าเภอโนนดินแดง  และอ าเภอปะค า  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่  
212,500  ไร่  หรือประมาณ  340  ตารางกิโลเมตรพ้ืนที่ถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  348  ตัดผ่าน  เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์  และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร
ที่ส าคัญ  ได้แก่  ห้วยนางรอง  ห้วยล าปลายมาศ  การประกาศพ้ืนที่ อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  
เพ่ือให้เป็นที่อาศัย  หลบภัย  ขยายพันธุ์  และประกอบกิจกรรมของสัตว์ป่า  รักษาพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ   
ไว้และช่วยรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร ที่ล้อเลี้ยงชีวิตชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง 
 สภาพพ้ืนที่  ประกอยด้วยป่าดิบแล้ง  ป่าเต็งรัง  และทุ่งหญ้า  มีแหล่งน้ า  และดินโป่งกระจาบอยู่
ทั่วไป  จึงท าให้มีสัตว์ป่าชุกชุม  ที่ส าคัญคือมีเลียงผา  ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน  1  ใน  15  ชนิดที่หายากและ 
มีสัตว์ป่าอีกหลายชนิด  เช่น  ช่างป่า  ซึ่งคาดว่ายังคงเหลืออยู่ในพ้ืนที่นี้ประมาณ  35 -30  ตัว  นอกจากนี้ก็มี  



 
 

 

กระทิง  วัวแดง  เสือ  กวาง  เก้ง  หมี  กระจง  อีเห็น  หมู่ป่า  หมาใน  แมวดาว  เสือปลา  ลิง  ชะนี  ฯลฯ  
สัตว์เลื้อยคลาน  และนก  มากกว่า  150  ชนิด  และผีเสื้ออีกว่า  100 ชนิด  ฯลฯ   
 ป่าดงใหญ่  มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขาใหญ่ทับลาน  ปางสีดา  และตาพระยา  ท าให้มีพ้ืนที่ป่าติดต่อกันเป็น
บริเวณกว้างใหญ่  และผนวกเข้าเป็นผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งที่ 2  ของไทย  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  2548 
 
  อ่างเก็บน  าห้วยจระเข้มาก 
 

 
 
 อยู่ในห้องที่ต าบลเสม็ด  บนเส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัยห่างจากตัวเมืองประมาณ  10  กิโลเมตร  
บริเวณอ่างเก็บน้ าอันกว้างใหญ่  ร่มรื่นด้วยแมกไม้  จึงเป็นสถานที่พักผ่อนแห้งหนึ่งของชาวบุรีรัมย์  และเป็น
สถานที่จัดงานมหกรรมว่าวอีสาน  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม  ทุกปี  จะมีการท าว่าวมา
แข่งขันกัน  มีการประกวด  ขบวนแห่  12  นักบัตร  และการประกวดธิดาฟ้าอีสานจากสาวงามทั่วภาคอีสาน  
เป็นสถานที่ศึกษาพันธุ์พืชน้ า  นกน้ า  นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  พิพิธภัณฑ์พื นบ้านหนองบัวโคก 
 

 
 
 พิ พิธภัณฑ์ พ้ืนบ้ าน   หนองบั วโคก  ตั้ งอยู่ ริมทางหมายเลข  226  บุ รีรัมย์ -ล าปลายมาศ   
ที่บ้านหนองตลาดควาย  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาจารย์ท านุ  วรธงไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2531  เกิดจากแรงบันดาลใจในความรักในวิถีชีวิตชุมชุนอีสาน  ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  จึงได้รวม
รวมจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขึ้น  และยิ่งเป็นแหล่งผลิตงานดินเผาหลากหลายรูปแบบ  ภายในบริเวณมา
อาคารรวมรวมสิ่งของเครื่องใช้ของชาวอีสานหลายหลัง  ร่มรื่น  สวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด  และมีสินค้า
ที่ระลึก  เครื่องใช้จากดินเผาหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมเลือกซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  บ้านสนวนนอกหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและวัฒนธรรม 
 

 
 

 
 
 บ้านสนวนนอก  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  อยู่ในอ าเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์
ประมาณ  13  กิโลเมตร  หมู่บ้านนี้  เดิมเป็นป่าทึม  มีต้นไม้ชื่อ “ต้นสนวน”  ขึ้นอยู่มากมาย  และมีนายด า  
ซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ด  เป็นผู้เข้ามาตั้งรกรากอยู่เป็นคนแรก 
 ชาวบ้านของบ้านสนวนนอกส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมร  ยังคงด าเนินชีวิตโดยมีภาษา  
เอกลักษณ์  และวัฒนธรรมแบบเขมร  อาชีพหลักคือการท าการเกษตรและมีอาชีพรองคือการปลูกหม่อน  
เลี้ยงไหม  และทอผ้าไหม 
 ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านสนวน  จะได้พบกับการสาธิตการปลูกและเก็บใยหม่อน  การช าต้นหม่อน  
การเลี้ยงไหม  สาวไหม  การฟอก  ย้อม  มัดหมี่  การทอผ้าไหมและการแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนฝืน
ผ้าไหม  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโฮมสเตย์อีกด้วย 



 
 

 

  หนองกุดใหญ่ 
 

 
 
 วันที่  18  ธันวาคม  2522  เวลา  10.25 น.  ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราริราช  บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  เสด็จฯ  โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรมโครงการชลประทานห้วยเสนง  ต าบลเฉนียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือมาเยี่ยมราษฎร  ที่อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างทางเสด็จฯ  นั้น  
ทัง้สองพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรราษฎรที่ก าลังลอกปกอยู่ริมหนองกุดใหญ่  บ้านกุดใหญ่  ต าบลหนองเต็ง  
ทั้งสองพระองค์จึงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง  พระราชด าเนินเข้าไปสอบถามทุกข์ทุขราษฎรผู้นั้น  และทรง
ประทับบนพื้นดินอย่างไม่ถือพระองค์ 
 ราษฎรที่ได้เข้าเฝ้าฯ ในวันนั้นคือ  นายตี  นะเรศรัมย์  ปัจจุบันอายุ  67 ปี  ชาวบ้านโคกขม้ิน  หมู่ที่ 4  
ต าบลหนองเต็ง  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งนายตีเล่าว่า  ขณะนั้นตนก าลังหว่านแหหาปลาอยู่ในอ่าง
เก็บน้ าหนองกุดใหญ่  และนุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียว  ไม่คาดคิดว่าพระองค์ทั้งสองจะเสด็จฯ  มา  โดย
พระองค์ยังตรัสถามความเป็นอยู่และเรื่องอ่างเก็บน้ าหนองกุดใหญ่ด้วยความสนพระทัย  เหตุการณ์ในวันนั้น
กลายเป็นความประทับใจและปลาบปลื้มไม่รู้ลืม  เพราะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสามัญชนคนธรรมดาจะมี
โอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธีลีพระบาท  หลังจากพระองค์เสด็จฯ  กลับ  ไม่ก่ีปีต่อมาภาครัฐได้เข้ามาด าเนินการ
พัฒนาอ่างเก็บน้ าหนองกุดใหญ่  สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  และระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมช่วงน้ า
หลาก  ท าให้ชาวบ้านเกษตรกรมีน้ ากินน้ าใช้และท าการเกษตรได้  โดยไม่ประสบปัญหาฝนแล้งหรือน้ าท่วม  
ท าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ไอ-โมบาย  สเตเดียม 
 

 
 

 การเกิดขึ้นของ  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  ที่จังหวัดบุรีรัมย์  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์  ยุคใหม่  ในทุก ๆ  มิติมิใช่เพียงความตื่นตัวทางด้านกีฬาฟุตบอลเท่านั้น  หากแต่ยังส่งผลถึงการพัฒนา
ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์  และไม่เคยเกิดขึ้นที่ใด ๆ  มากก่อนในประเทศไทย  
นั่นคือ  การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของ  Sport  Tourism  สร้างงานสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน  อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  และกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาจังหวัด  การพัฒนาการท่องเที่ยว   
ที่หลาย ๆ  จังหวัด  มาศึกษา  ดูงาน  พร้อมกับเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า  บุรีรัมย์โมเดล 
 ไอ-โมบาย  สเตเดียม  เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานสากล  ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ  หรือ  ฟีฟ่าและสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซียให้เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถจัดการแข่งขันระดับ
นานาชาติ  ได้เป็นสนามฟุตบอลที่ได้รับการคะแนนจากนิตยสาร  Four Four Two  ให้เป็นสนามฟุตบอลที่มี
ความสวยงามและทันสมัย  เป็นอันดับที่  85  ของโลก  และเป็นสนามฟุตบอลสนามเดียวของประเทศไทย   
ที่ติดอันดับ 1 ใน 100  ของสนามฟุตบอลที่สวยงามในโลกนี้ 
 ไอ-โมบาย  สเตเดียม  รองรับผู้ชมได้  32,600  ที่นั่ง  ซึ่งถือว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดและ 
จุผู้ชมการแข่งขันได้มากท่ีสุด  ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือใต้  เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลการ
ออกแบบจากปราสาทหินพนมรุ้ง  และได้รับการเรียกชื่อว่า  ปราสาทสายฟ้า  หรือ  Thunder Castle   
ใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด  ปัจจุบันนี้  เป็นสนามฟุตบอลที่แฟนฟุตบอลชาว
เอเซียรู้จักกันเป็นอย่างดี  และเคย  ต้อนรับแฟนฟุตบอลชาวเอเซีย  มาแล้วมากกว่า  10,000  คน  ในการ
แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเซีย 
 มิใช่เป็นเพียงสนามฟุตบอลเท่านั้น  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  ยังเป็นลานกิจกรรมแห่งความสุข  ความ
รื่นรมย์  และลานประกอบพิธีอันมีคุณค่า  มีความหมายของประชาชนชาวบุรีรัมย์  อีกด้วย  กระทั่งได้รับการ
ยอมรับว่าสนามฟุตบอลแห่งนี้ คือ ลมหายใจของชาวบุรีรัมย์ ตามที่นายเนวิน ชิดชอบ  ประธานสโมสรบุรีรัมย์  
ยูไนเต็ด  ผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะท าให้สนามแห่งนี้  เป็นสถานที่
ที่น าความสุข  ความยิ่งใหญ่  ความภาคภูมิใจ  มาให้ชาวบุรีรัมย์ทุกคน  และเป็นสนามท่ีชาวบุรีรัมย์สามารถมา
ใช้ชีวิตร่วมกัน  ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชีวิต  และครอบครัวได้อย่างถ้วนหน้ากัน 



 
 

 

 ไอ-โมบาย  สเตเดียม  พ้ืนที่แห่งการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของชาวบุรีรัมย์  
ทุก ๆ  ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเทดพระเกียรติ  และถวายพระพรชัย  ประชาชนชาวบุรีรัมย์  ทุกหมู่เหล่า   
จะมารวมตัวกันที่นี่  เพื่อแสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ 
 
  ช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 
 

 
 

 ความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นเมืองต้นแบบของ Sport Tourism ตามแนวคิดของนาย
เนวิน  ชิดชอบ  ประธานสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด  ด าเนินต่อไปตามแผนงานที่ออกแบบและร่างขึ้นไว้ในสมอง  
โดยมีเป้าหมาบการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางการกีฬา  เพ่ือการสร้างงาน  สร้างชีพ  
สร้างรายได้  อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์  จึงถูกก าหนดให้เป็น Destination of Speed หรือ 
จุดมุ่งหมายของผู้ชื่นชอบกีฬาความเร็ว  ทั้งรถยนต์  และรถจักรยานยนต์  ทั้งระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  
และ  ระดับโลกและเป็นสนามเพื่อพัฒนา  ที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลก  ได้อย่างสมศักดิ์ศรี 
 การลงทุนครั้งใหญ่เพ่ือให้ประเทศไทยมีสนามแข่งรถที่มีมาตรฐานสูงสุดโลก  ทั้งการจัดการแข่งขัน
รถยนต์ที่รองรับได้ถึงการแข่งขันรถฟอร์มูลาร์ 1 หรือ F1  และการแข่งขันรถจักรยานยนต์  ที่รองรับได้ถึงการ
แข่งขัน MOTO GP จึงเริ่มต้นขึ้น  เมื่อปี 2555  บนพ้ืนที่มากกว่า  1,000 ไร่จึงเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย
การออกแบบของนักออกแบบสนามแข่งรถระดับโลก เฮอร์มัน ทิลเก้  ก่อนจะถูกปรับประยุกต์ให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์  ดังที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 
 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งรถที่มีมาตรฐานสูงสุด FIM เกรด A และ FIA เกรด 1  
ได้รับการบันทึกอย่างไม่เป็นทางการว่า  เป็นเจ้าของสถิติสนามแข่งรถที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก  ด้วย
ฝีมือบริษัทก่อสร้างของคนไทย 100%  และเป็นสนามแข่งรถสนามเดียวในโลกที่ผู้ชมการแข่งขันสามารถ
ติดตามชมการแข่งขันได้ทั้งสนาม  ซึ่งมีระยะทาง 4.554 กิโลเมตรต่อรอบสนามที่มีจ านวน  12  โค้ง  ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบที่สุด  สร้างความตื่นเต้น  สนุกสนาน  และมิติใหม่ในการชมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต  ที่ไม่
สามารถหาชมได้จากสนามอ่ืน ๆ  ในโลกนี้ 



 
 

 

 4  ตุลาคม  2557 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  สนามแข่งรถที่มีความทันสมัยที่สุดของโลก  
เปิดตัวให้ผู้ชื่นชอบกีฬาความเร็วทั่วโลก  ได้รู้จัก  ด้วยการแข่งขันรถยนต์ระดับโลก  รายการ Super GT มีผู้
เข้าชมการแข่งขัน  มากกว่า  131,191 คน  เป็นสถิติผู้ชมการแข่งขันรายการ Super GT ที่มากที่สุด  และ
ผู้ชมชาวญี่ปุนมากว่า 60 ล้านคน  ที่เป็นแฟนประจ าของ Super GT  ตามมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก  รายการ World Super Bike Championship เดือนมีนาคม  2558  ที่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน
มากกว่า 120,000  คน  และผู้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์  ทั่วโลกมากว่า 200 ล้านคน   
 2 ปีเศษของสนาม  ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  ได้จัดการแข่งขันกีฬาความเร็ว  หรือมอเตอร์
สปอร์ต  ระดับนานาชาติ  มากกว่า  20  รายการ  น านักแข่งระดับโลกมาแสดงความสามารถที่สนามแห่งนี้
มากกว่า 100 คน  และน านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติ  เข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ มากกว่า 
100,000 คน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบุรีรัมย์  อย่างเห็นชัด  โรงแรมและที่พักรูปแบบต่าง ๆ  เกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว  และทีมแข่งขันรถที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์  อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี     
 ไม่เพียงแต่การสร้างธุรกิจ  สร้างรายได้  สร้างการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  การจัดการแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ ของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ยังเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ที่ท าให้นักท่องเที่ยว  แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกมากกว่า 1,000  ล้านคน  ได้รู้จักจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีมูลค่ามหาศาล  และท าให้จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับ
การยกย่องให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  เป็น Destination of Speed ตามเจตนารมย์ของนายเนวิน  ชิดชอบ  ที่รับหน้าที่เป็นประธานบริษัท
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด  อินเตอร์เนชั่นแนล  เซอร์กิต  อีกหนึ่งต าแหน่ง 
 
  บุรีรัมย์  คาสเซิล 
 

 
 
 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา  ตามแนวคิดที่นายเนวิน  ชิดชอบ  ประธานสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด 
และประธานบริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์แนชั่นแนล เซอร์กิต จ ากัด  ขีดเขียนเป็นแผนไว้  จะบรรลุผลได้  
ก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยว  และแฟนกีฬาที่มาเที่ยวชมสนาม  และชมการแข่งขัน  จับจ่ายใช้สอย  เลือกซื้อสินค้าที่
ระลึก  รับประทานอาหารและใช้บริการต่าง ๆ  เพ่ือความสุขที่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งนอกจากจะ
สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้แก่ชาวบุรีรัมย์  ในฐานะเจ้าบ้านแล้ว  ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์  
บริการ  ทรัพย์สินประเภทที่ดิน  และอสังหาริมทรัพย์ที่จะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 



 
 

 

 บุรีรัมย์ คาสเซิล ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางกว่า 35,000 ตารางเมตร ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่  
พาณิชยกรรม  ภายใต้แนวคิด Family Mall หรือพ้ืนที่ความสุขของครอบครัว  รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวชมสนามแข่งฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม  และสนามแข่งรถระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 
เซอร์กิต และเข้าชมการแข่งขัน ซึ่งในวันท่ีมีการแข่งขัน  ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเท่ียว  มากกว่า
วันละ 10,000 คน  และวันที่ไม่มีการแข่งขัน  มากกว่า 5,000 คน ต่อวัน  มีร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภท
ต่าง ๆ  ร้านจ าหน่ายสินค้า  และร้านสินค้าที่ระลึก รอรับรองให้บริการ  มากกว่า 30 ล้านคน  ด้วยบรรยากาศ
สบาย ๆ ภายใต้สโลแกน “กิน เที่ยวที่เดียวจบ”  บุรีรัมย์  คาสเซิล  ก็เช่นเดียวกับการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่อยู่ 
ในบริเวณเดียวกัน  คือ  มีแนวคิดการออกแบบ  ด้วยรูแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
บุรีรัมย์  แต่ที่บุรีรัมย์ คาสเซิล มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  ด้วยการจ าลอง  ปราสาทพนมรุ้ง  ที่ย่อส่วนจาก
ขนาดจริง 3 ใน 4 โดยใช้หินจากแหล่งหินตัด  ซึ่งเป็นแหล่งหินที่น าไปสร้างปราสาทพนมรุ้ง  และหินทุกก้อนที่
น ามาสร้าง  ใช้เทคนิคการตัดและแกะสลักด้วยมือ  เช่นเดียวกัน  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับการสร้าง 
ที่มีรูปแบบใกล้เคียง  ปราสาทพนมรุ้ง มากที่สุด  แต่ที่นี้เรียกว่า  บุรีรัมย์  คาสเซิล  หรือปราสาทสายฟ้า   
เป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการของสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด  
เพ่ือให้แฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้มาชื่นชม  และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
 1 ปีเศษที่ผ่านมา  บุรีรัมย์ คาสเซิล ได้มีส่วนร่วมกับการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างความสุขให้กับ
ชาวบุรีรัมย์  อย่างมาก  และเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการน าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งระดับชาติ  และ
ระดับโลก  เข้ามาลงทุน  สร้างรายได้  และมีส่วนร่วมกับการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว  ได้อย่างมีนัยส าคัญอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัดบุรีรัมย์
เพ่ือที่จะรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวระดับโลก  ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย 
 
  สวนศิวะ  12 
 

 
 



 
 

 

 
 
 สวนศิวะ 12  เป็นส่วนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวบุรีรัมย์  ที่สร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับ  บุรีรัมย์ คาสเซิล และปราสาทสายฟ้า   
ที่อยู่พ้ืนที่ติดกันเป็นผืนเดียวด้านหลัง  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  เพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียว  เป็นปอดให้กับชาวบุรีรัมย์  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเมือง 
 สวนศิวะ 12 เป็นพ้ืนที่สนทนาการของครอบครัว  มีลานดินทรายขนาดใหญ่ให้เด็ก ๆ  ได้เล่น   
ได้สร้างสรรค์ตามจินตนาการที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด  มีสวนไม้ดอก  ไม้ประดับนานาพันธุ์  สวนโอเอซิส  สวนกะ
บองเพชรสายพันธุ์ต่าง ๆ  ที่จัดเลี้ยงและจัดแสดงไว้ภายในโดมแก้ว  อีกทั้งโดมกล้วยไม้สายพันธุ์หายากนานา
ชนิดให้ศึกษา  และชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม  และร่มรื่น 
 ศิลปะการแกะสลักหินลวดลายกามสูตร  ซึ่งถ่ายทอดมาจากคัมภีร์กามาสุตราที่มีมาช้านานแต่โบราณ
กาล  จ านวน  12  ชิ้น  ที่จัดวางไว้รอบลานมหาศิวลึงค์  เป็นศิลปะและศาสตร์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ามา
พักผ่อนในสวนศิวะ 12 
 มหาศิวลึงก์  ซึ่งแกะสลักจากหินทราย  มีความสูง  9  เมตร  เป็นตั้งตระหง่านกลางลานดินทรายทรง
กลม  ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูโบราณที่ว่าศิวลึงก์เป็นจุดก าเนิดของจักรวาล  เป็นประติมากรรมที่มีความ
สวยงาม  เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสวนศิวะ 12  และเป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมตามคตินิยมและ
อารยธรรมขอมโบราณซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบุรีรัมย์ 



คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 นายสง่า  แต่เชื้อสาย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 นายสมชาย อินทร์ปรางค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 นายพิชิต วงศ์ค า  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 นายธีรชัย ภูทอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้จัดท ำ 
 นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นางชญาดา ร่มเย็น  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นายอติรุจ ค าวัง  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นางสาวอรุณวรรณ  ปักษา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
แหล่งข้อมูล 
 งานทะเบียน 
 งานความร่วมมือ 
 งานบุคลากร 
 งานวางแผนและงบประมาณ 
 งานพัสดุ 
 งานอาคารสถานที่ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 



 


