


คํานํา 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  เปนสิ่งสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานการบริหาร และ
สอดคลองรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางแทจริงและการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ 2563  โดยการนํานโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งไดนําขอดี            
และขอเสนอแนะจากการประเมินสถานศึกษา มาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม สูการปฏิบัติ 
ทั้งน้ีดวยความรวมมือจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับท่ีไดระดมความคิด และรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2563 ฉบับน้ี จนสําเร็จลุลวงดวยดี เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน และกํากับติดตาม
ประเมินผลตอไป  

 
 
 
                                                                                             นายสงา  แตเชื้อสาย  

     ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
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สวนที ่1 
บทนํา 

วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที ่1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน 

1. พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 
2. เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบ ปวช. ไดใน 8 เดือน 
3. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชนFix It Center 
5. ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
7. ลดการออกกลางคัน 
8. ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
10. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต 

มิติที ่2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ 

ดานคุณภาพผูเรียน 

1. เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
3.   ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
4.   ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
5.   พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 
6.   รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ 
7.   พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

 
 
 



ดานคุณภาพสถานศึกษา 

1.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน 
3.   วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 
4.   สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน 
5.   สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
§ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน) 
§ ศึกษาคนควา 
§ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
§ วิทยาลัยการทองเท่ียวถลาง 

6.   จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา 
7.   นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอน 

ดานคุณภาพคร ู

1.  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.  พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 
3.  พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
4.  เรงยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที ่3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช
เทคโนโลยีสนับสนุน 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
2. นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ 
3. บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

§ ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
§ สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

§ ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 
§ สถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 

มิติที ่4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ 

1. จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ 
2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ 
3. ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4. รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 



ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

§ "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจํา 
§  นําภาพลักษณที่ดี                     ใชเทคโนโลยีบริหาร 
§  ประสานเครือขาย                      ขยายทวิภาคี 
§  ยึดหนาที่ดวยความมุงมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
§  เยี่ยมหองเรียนสม่าํเสมอท่ัวหนา   พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ" 

 

1. ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองคกร 
3. เนนสอนระบบทวิภาค ี
4. นําสิ่งดีดีสูสังคม 
5. เรงระดมเรื่องภาพลักษณ 
6. สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช(นวัตกรรม)เทคโนโลย ี
8. ตองมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เนนทํางานประสานชุมชน 
10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ 
 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังน้ี 

 
“หลักการ”   
 ๑.  ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติท้ังผูเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
ขาราชการพลเรือนและผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
 ๒.  บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับ ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีภูมิภาคใหสามารถปฏิรูป
การศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
“ระดับอนุบาล” 
 เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สําคัญดาน
ตาง ๆ เชน ทักษะทางสมิง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง 
 
 
 



“ระดับประถมศึกษา”  
 มุงเนนพหุปญญาของผูเรียนราบบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ 
 ๑.  ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 ๒.  เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 
 ๓.  เรียนภาษาอังกฤษและภาษพื้นถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร 
 ๔.  เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริงหรือ
จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติและเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครู 
 ๕.  สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
 ๖.  จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
 ๗.  พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษอังกฤษ และภาษคอมพิวเตอร (Coding) 
 ๘.  จัดใหมีโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
“ระดับมัธยมศึกษา”  
 มุงตอยอดระดับประถมศึกษา 
 ๑.  จัดการเรียนรูดวยวิธีทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษที่สาม) 
 ๒.  จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสูกาสรสรางอาชีพและการมีงานทํา เชน 
ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพทักษะภาษเพื่อเปนมัคคุเทศก 
“ระดับอาชีวศึกษา”  
 มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นท่ีชุมชนภูมิภาคหรือประเทศ 
รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง 
 ๑.  จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
 ๒.  เรียนภาษอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
 ๓.  เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับชองทางในการสรางอาชีพ 
 ๔. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
“การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”  
 มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา 
 ๑.  เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 
 ๒.  จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย 
“การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ” 
 ๑.  ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
 ๒.  จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
 ๓.  ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหารจัดการ 



 ๔.  ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเร่ืองขอกฎหมายให
ผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 
 ๕.  ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตรากําลังความตองการจําเปน
ใหแกหนวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 ๖.  ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยจัด
การศึกษาและวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  
 ๗.  เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 ๘.  ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบคุมโรงเรียนใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทําความเขาใจที่ชัดเจน
กับชุมชน 
 ๙.  วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ 
และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและทักษะในดาน
พหุปญญาของผูเรียน 
 ๑๐.  ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 ๑๑.  ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่๒ 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 

“ฝมือดี มีวินัย ใฝคุณธรรม นําสังคม” ปรัชญาน้ี มีความหมายวาสถานศึกษาไดตั้งเปาหมายหลัก คือ การ
ผลิตนักเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานฝมือชาง และมีจิตสํานึกที่เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนผู
เสียสละใหการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตอไป 

วิสัยทัศน 
มุงเนนการจัดการศึกษา ดานอาชีพ เพื่อพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
  1.  จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ รวมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผูเรียน 
  2.  สงเสริมการวิเคราะหวิจัย เพื่อนําขอมูลดานตาง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
  3.  จัดการศกึษาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  4.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เปนครูมืออาชีพ 
  5.  เปนศูนยใหบริหารทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
  6.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพ 
  7.  จัดการเรียนรูดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย สรางภูมิคุมกันหางไกลยา
เสพติดเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล) 

ป  2533 เปนสถานศึกษาเรงรัดพัฒนาดีเดน  ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป  2535 เปนสถานศึกษาดีเดน  ประเภทอุตสาหกรรมของกรมอาชีวศึกษา 
ป  2539 ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  ต่าํกวาปริญญาตร ี
ป  2540 ชนะเลิศสถานศึกษาท่ีนําจิตพิสัยมาพัฒนาการเรียนการสอนระดับประเทศ 
ป  2541 ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่นําจิตพิสัยมาพัฒนาการเรียนการสอนระดับจังหวัด 
ป  2546 ผานเกณฑการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับจังหวัด  และรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ  เขตการศึกษา  11 
ป  2547 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา  (สมศ.) 



ป  2548 ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษาต่าํกวาปริญญาตรี 
ป  2549 ไดรับโลสรรเสริญจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ดานความรวมมือ  และความเสียสละในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ป  2552 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณชั้นท่ี  3  จากสภากาชาดไทย  ในฐานะเปนหนวยงานสนับสนุนกิจการ
กาชาดดีเดนของจังหวัดบุรีรัมย 
ป  2554 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องคการมหาชน)  ดานการอาชีวศึกษา 
ป  2556 ไดรับรางวลัสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
ป  2559 ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
 
 

ผลงานภาคภูมิใจป 2561 – ปจจุบัน 
 

ปการศึกษา  2561 
ระดับชาต ิ
  ทีมเซราะกราวโรบอท  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  จากการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา  2561 ชิ งถวยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหวางวันที่ 7-10 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 

 ทีม B-tec Robot  ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 
2561 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษาระหวางวันที่ 7-10 กุมภาพันธ 
2562 ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
 
ระดับภาค 

 นายจักรกฤษณ  กอนรัมย  และนายเอกวัฒน  พิมพสิงห  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต ไดรับรางวัล
อันดับ 5 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
งานเคร่ืองยนตเล็ก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 
30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายอนันตศักด์ิ  อุดรโสม  และนายนที  หลวงปูคาน  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต ไดรับรางวัลอันดับ 
6 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงาน
จักรยานยนต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายอนุสรณ  ฟองชัย  และนายสายฟา  นาครินทร  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต ไดรับรางวัลอันดับ 
15 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงาน
เครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 
2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกฤษฎา  แกวอรสาร  และนายไธสง  โกรัมย  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต ได รับรางวัล 
อันดับ 12 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
งานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําป
การศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 

 นายเกริกพล  เปารัมย  และนายสิทธิพร  อาญาเมือง  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ไดรับรางวัลอันดับ 
14 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน “ทักษะมาตร
วิทยามิติ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายรัชพล  งอกไพธิ์  และนายนําโชค  สัตยฌุชนม  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ จาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานวัดละเอียด” ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายวสันต  เก็จรัมย  และนายวิทยา  ชัยปญญา  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกลึง กัด 
ตัด ไส ชิ้นงาน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายกลวัชร  บัวทอง  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ไดรับรางวัลอันดับ 10 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวย
คอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสันติ  ผลวัฒ นักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ไดรับรางวัลอันดับ 10 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
การแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะกระบวนการเชื่อม GMAW & SMAW & GTAW” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภูมิสิทธิ์  สันดี  และนายพิศณุ  โปรงจิต  นักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
อัน ดับ 1 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะตรวจสอบและทดสอบวัสดุ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสันติสุข  สืบเพ็ง,  นายสุรนาท  ปานแจม  และนายสุทธิพงษ  โพธิศรี  นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง (ศูนย
การเรียนลําปลายมาศ) ไดรับรางวัลอันดับ 13 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คร้ังที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายปยะ  เสาสิงห,  นายจตุพล  บุบผามาลา  และนายสุนทร  บุญทาทอง  นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับ
รางวัลอันดับ 13 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะ
การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 
– 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวณัฐกรณ  ชะรัดรัมย, นายณัฐภัทร  พวงศรี  และนายอชิระ  ลนไธสง นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
ไดรับรางวัลอันดับ 8 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (PLC)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสหัสวรรษ  เทียบจัน  และนายเลอพงษ  วงศศิริศักดิ์  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัล
อันดับ 13 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 
ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภควัฒน  โสชะรา,  นายพิพัฒน  โพครัมย  และนายกวินท   ศรีขวัญเมือง นักศึกษาแผนกวิชา 
ชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลอันดับ 12 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 
ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวฐิติรัตน  จันมณี  และนายจิระพงษ  กักขุนทด  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลอันดับ 
5 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรอินเตอรเฟส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายทวีชัย  ชาญณรงค  และนายสหรัถ  นองประโคน  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปตยกรรม ไดรับรางวัลอันดับ 7 จาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะหุนยนตจําลองอาคารพัก
อาศัย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  
2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายวิรุฬ  สุขชวย  และนายวุฒิการ  เก็จรัมย  นักศึกษาแผนกวิชาสถาปตยกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ  
จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน “ทักษะการออกแบบ
สถาปตยกรรม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายอนุชา  ใสสดศรี,  นายธนบัตร  ทับแสง  และนายเอกลักษณ  ศรีสมสุข  นักศึกษาแผนกวิชาชางกอสราง ไดรับ
รางวัลอันดับ 5 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงาน
คอนกรีต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  
2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายชัยบรรชา  นวลบุตรี  และนายอนันวุฒิ  ปญญาไว  นักศึกษาแผนกวิชาชางกอสราง ไดรับรางวัลอันดับ 11 
จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานปูน”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายอภิวัฒน  คําจันทร,  นายดนุพร  หอมรหัด  และนายอนุชิต  จันรอยเอ็ด  นักศึกษาแผนกวิชาชางกอสราง 
ไดรับรางวัลอันดับ 7 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“ทักษะการสํารวจเพื่อกอสราง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวาง 
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวชลธิชา  กันหาพรม  และนางสาวจันทมาศ  อาจิมไร  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ไดรับรางวัล 
อันดับ 5 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช
คอมพิวเตอรในงานบัญชี” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวาง 
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวกรรณิการ  โกติรัมย  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ไดรับรางวัลอันดับ 5 จากการแขงขัน 
ทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะพิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  
พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสาธินี  สุทธิกร  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ  ไดรับรางวัลอันดับ 5 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน 
การผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวอภิฤดี  พิมพา,  นางสาวอาทิตยา  โตะงาม  และนางสาวมัทนา  แมนประโคน  นักศึกษาแผนกวิชา 
การตลาด  ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น “ทักษะ The Marketing Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสกุลทิพย  เนือนสกุล,  นางสาวกัญญาพัชร  บุตรรัตน ,  นางสาวมนัสวี  เหวยรัมย ,   
นางสาวนงลักษณ  เปนสุข  และนางสาวทิพวรรณ  มาทุมมี นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการแข ง ขั นทั กษะวิ ชาชี พและการแข ง ขั นทั กษะวิ ชาพื้ นฐาน  และหลั กสู ตรวิ ชาชี พระยะสั้ น  
“ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่  
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวปนิดา  ภูมิโคตร,  นางสาวบุษบา  ทวีพันธ,  นางสาวชวัลลักษณ  กริดรัมย  และนางสาวรรนาถ  ผิวผอง 
นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส  ไดรับรางวัลอันดับ 4 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (แบบจําลองสถานการณ เบียรเกมส)” 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายโชคอนันท  กระพรรณ  และนายคมกริช  ธรรมมิภักดิ์ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร   
ไดรับรางวัลอันดับ 6 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 
26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาววิภารัตน  จุติประโคน  และนางสาวศุภมาส  อุตมะ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร   
ไดรับรางวัลชมเชย จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการขายสินคาออนไลน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 
– 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 



 นายกลธร  จันถาวร  และนางสาวไพลิน  ธรรมมิภักดิ์ นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   
ไดรับรางวัลอันดับ 16 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทการประกอบอาหารไทยชุดพรอมจําหนาย Thai Set” ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายณัฐพนธ  เขิบสูงเนิน,  นางสาวสุฑาทิพย  ชะนะทเล  และนางสาววรัญญา  คูวัฒนา นักศึกษาแผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ  ไดรับรางวัลอันดับ 11 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลั กสู ตรวิ ชาชีพระยะสั้ น “ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิ งธุ รกิ จสู มาตรฐานสากล 
ประเภทอาหารมื้อค่าํ (Western Set Dinner)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี  28 ประจําปการศึกษา 2561 
ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายธนฤต  อักษรรัมย,  นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลืองสุข  และนางสาวอรนภา  เคลาพิมาย นักศึกษา
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย  ไดรับรางวัลชมเชย  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบกระโปรงกางเกงวัยรุนหญิงยุระหวาง 15-20 ป” ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561   
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายภาคีนัย  ศรีคุณ,  นางสาวกรรณฑิมา  ตรวจมรรค  และนางสาวสุกัญญา  ขันเสน นักศึกษาแผนก
วิชาผาและเครื่องแตงกาย  ไดรับรางวัลชมเชย  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประยุกตออกแบบเสื้อผาสูสากล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสาวสายธาร  อุตมะ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม  ไดรับรางวัลอันดับ 12  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม Flair Bartender” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่  28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 นายเอกรัตน  อุดมนาม,  นางสาวมลธิชา  สมมุติรัมย  และนายรัตนชัย  วันทรวง นักศึกษา 
แผนกวิชาการโรงแรม  ไดรับรางวัลอันดับ 7  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี  28 ประจําปการศึกษา 
2561 ระหวางวันท่ี 26 – 30  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปการศึกษา  2562 
ระดับภาค 

 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  จากการประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม “ชื่อผลงาน ระบบแจงเหตุแบบไรสายควบคุมดวยสัญญาณ DTMF รองรับการทํางาน loT ประเภทที่ 7 
สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2562  
ระหวางวันท่ี 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐของ 
คนรุนใหม “ชื่อผลงาน Remote controller for electric equipment by mobile phone signal สิ่งประดิษฐ
ประเภทองคความรู การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ” ระดับ
ภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือ  ประจํ าปการ ศึกษา  2562  ระหว า งวันที่  1  – 4 ธันวาคม  พ .ศ .  2562   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 แผนกวิชาชางกลโรงงาน ได รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ 
ของคนรุนใหม “ชื่อผลงาน เคร่ืองอัดเม็ดอาหารสัตว  ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ”  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ .ศ . 2562   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 แผนกวิ ชาช า งยนต  ได รับรา งวัลชมเชย  เหรียญทองแดง  จากการประกวดสิ่ งประดิษฐ 
ของคนรุนใหม “ชื่อผลงาน รถจักรยานยนตไฟฟา ประเภทท่ี  3 สิ่ งประดิษฐ เพื่อการอนุรักษพลังงาน”  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ .ศ . 2562   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ (หมวดวิชาคณิตศาสตร) ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง จากการประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ชื่อผลงาน ผงปรุงรสคลีน เพื่อสุขภาพ  ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร” 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร  ได รับรางวัลชมเชย  เหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ 
ของคนรุนใหม “ชื่อผลงาน กลองควบคุมพัดลม 4.0 ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร 
และสมองกลฝงตัว” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2562  ระหวางวันท่ี 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร  ได รับรางวัลชมเชย  เหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ 
ของคนรุนใหม “ช่ือผลงาน ชุมชน 4.0 ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย
อินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2562  
ระหวางวันท่ี 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 

 นายธีรภัทร  ไชยเสนา,  นายอนุวัต  ดวงตะถ่ัว,  นายสิทธพงษ  พรมประเทศ  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต ครูผู
ควบคุม นายนินนาท  วานิชยากร  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 12 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน  
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 29  
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที ่9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 



 นายชัยมงคล  แสนรัมย,  นายเอกวัฒน  พิมพสิงห,  นายอภินันท  หงษวงศ  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต ครูผู
ควบคุม นายนายอุดม  ปกกาสาร  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 6 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานเครื่องยนต เล็กแกสโซลีน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 29  
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที ่9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายธนสิน  ศรีกิมแกว,  นายกฤษณะ  ปะนามะเส,  นายอาทิตย  นามไธสง  นักศึกษาแผนกวิชาชางยนต  
ครูผูควบคุม นายสายฟา  สายกระสุน  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 3  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน  
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานปรับอากาศยานยนต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29  
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที ่9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายณัฐวุฒิ  สนิทสนม,  นายนําโชค สัตยฌุชนม,  นายบุรินทร  จริตรัมย  นักศึกษาแผนกวิชา 
ชางกลโรงงาน ครูผูควบคุม นายบรรลือ  ออนศรี  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 19  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานวัดละเอียด” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่29 
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 นายพิชญาชาญ  กระออมแกว  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ครูผูควบคุม นายนภดล  ปรัชญพฤทธิ์  ไดรับ
รางวัลอันดับที่ 16  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะเขียน
แบบเคร่ืองมือกลดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 29 ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายสิทธิพร  อาญาเมือง,  นายเกริกพล  เปารัมย,  นายวรัญ    ช ญิ รัม ย   กั ศ กึ ษาแผนกวชิ า 
ชางกลโรงงาน ครูผูควบคุม นายโชคดี  โรจนบัณฑิต  ไดรับรางวัลอันดับที่ 7  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะมาตรวิทยามิติ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 นายอัศกร  ผลทํามา  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ครูผูควบคุม นายวิวัฒน  ชั้นพิภพ   
ไดรับรางวัลอันดับที่ 7  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 29 
ประจําปการศึกษา  2562 ระหวางวัน ท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายสิทธิชัย  วรรณกิจ  นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ครูผูควบคุม นายพลกฤต  รุงโรจน  ไดรับ
รางวัลอันดับที่  7  จากการแขง ขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
“ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-CAM)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คร้ังท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายธีรพงษ  นาประโคน, นายพิชัย  ชมทอง  นักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ครูผูควบคุม  
นายสิทธิเดช  ทาบัณฑิต  ไดรับรางวัลอันดับที่ 5  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจําป
การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายภูมิสิทธิ์  สันดี, นายวีรพัฒน  กนึกรัตน  นักศึกษาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ครูผูควบคุม  
นายวิษณุ  นิเรียงรัมย  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 6  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร



วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คร้ังท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายเจษฎา  เทวารัมย, นางสาวอชิรญา  เลิศปญญา, นางสาวธนภรณ  ธรรมมิภักดิ์  นักศึกษาแผนก
วิชาชางไฟฟากําลัง ครูผูควบคุม นายอาจอง  เขมพงษภัทร  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 16  จากการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา” ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 29 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายกวินท  ทรัพยคณารักษ, นายอภิชัย  หาญประโคน, นายณรงควรรธน  บํารุงแควน  นักศึกษา
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ครูผูควบคุม นายอําพร  สุทาโคตร  ได รับรางวัลอันดับท่ี 4  จากการแขงขัน 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม 
เมเบิลคอนโทรลเลอร PLC” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562  
ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายฤทธิชัย  ศรีเชื้อ, นายฉัตรชัย  ประจงพันธ  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ครูผูควบคุม 
นายพงษพันธ  สีสืบมา  ไดรับรางวัลอันดับที่ 20  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifer)” ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายอดิเทพ  แสนรัมย, นายพลกฤษณ  โหมฮ ึก  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ครูผูควบคุม 
นายบุรี  สุขใส  ไดรับรางวัลอันดับที่ 6  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “ทักษะเมคคาทรอนิกส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวจิราภรณ  วงคง, นายเลอพงษ  วงศศิริศักดิ์, นายณัฐพล  พิมพอักษร  นักศึกษาแผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส ครูผูควบคุม นายพิสิฐ  พางาม และนางสาววิภารัตน  พบขุนทด  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 
2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 นายชาคริต  แจนประโคน, นายบัลลังการ  วิปุณณวรรณ  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ครูผู
ควบคุม นายวิทยา  นุยืนรัมย  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 25  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 นายธีรยุทธ   ชางทํา ,  นางสาวสุภาพร   จันทร ไทย  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  
ครูผูควบคุม นายประวิทย  แสงศิลป   ไดรับรางวัลอันดับท่ี 25 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที ่9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายพิทักษ  ตามไธสง, นายอนุรักษ  การเพียร, นายไตรภพ  ธรรมสาร  นักศึกษาแผนกวิชา 
ชางอิเล็กทรอนิกส ครูผูควบคุม นายประชิต  สุวรรณกาญจน  ไดรับรางวัลอันดับที่ 4  จากการแขงขันทักษะ



วิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต” ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ  ค ร้ัง ท่ี  4  ประจําป การ ศึกษา  2562 ระหว า งวันที่  9  – 13  ธันวาคม  2562  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายณัฐพงศ  เสาวพันธ , นายณัฐวุฒิ  แกวนาพันธ  นักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  
ครูผูควบคุม นายธนทัต  ดุจจานุทัศน  ไดรับรางวัลอันดับที่ 5  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการระบบเครือขาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คร้ังที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวจิตตราภรณ  บุญราช, นางสาวอธิชา  บุญชํานาญ  นักศึกษาแผนกวิชาชางสถาปตยกรรม  
ครูผูควบคุม นายพลสิน  บุญทา  ไดรับรางวัลอันดับที่ 3  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแบบกอสราง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจําป
การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

 นางสาวน ้าํฟา  วงสุวรรณ, นางสาวน้าํฝน  วงสุวรรณ  นักศึกษาแผนกวิชาชางสถาปตยกรรม  
ครูผูควบคุม นายวิทูร  เอียการนา  ไดรับรางวัลอันดับที่ 4  จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่4 
ประจํ าปการศึกษา 2562 ระหว างวันที่  9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชี วศึกษาจั งหวั ดอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวจินตนา   ชํานิพันธ ,  นายกฤษกร   บรรเทิ ง ใจ   นักศึกษาแผนกวิชาช า งกอสร าง  
ครูผูควบคุม นางสาวสุดาพร  สูงนารถ  ไดรับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะประมาณราคางานกอสราง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายอนุชิต  จันรอยเอ็ด , นายดนุพร  อมระหัด , นายอภิวัฒน  คําจันทร  นักศึกษาแผนกวิชา 
ชางกอสราง ครูผูควบคุม นายกิตติศักดิ์  บัวพร  ไดรับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการสํารวจเพื่อการกอสราง” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่4 
ประจํ าปการศึกษา 2562 ระหว างวันที่  9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชี วศึกษาจั งหวั ดอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายปฏิภาณ  สําราญดี, นายธีรศักดิ์  วันดารัมย, นายณัชพล  แสวงม ี นักศึกษาแผนกวิชาชางโยธา ครู
ผูควบคุม นางสาวจุรีพร  ด้ินจิ้งหรีด  ไดรับรางวัลอันดับที่ 13 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานคอนกรีต” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 4 ประจําป
การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

 นางสาวจันทรสุดา   จากรัมย ,  นางสาวบัณฑิตา   รอไธสง   นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  
ครูผูควบคุม นางสาวสุภาพร  ศิลากุล  ไดรับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวเกษกนก  แชมรัมย  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ครูผูควบคุม นางสาววริศราภรณ  สุมหิรัญ  
ได รับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  



“ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวพิมผกา  ทาวพยุง  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ครูผูควบคุม นางสาววริศราภรณ  สุมหิรัญ  ไดรับ
รา งวัลชนะเลิศ  จากการแข ง ขัน ทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้ นฐาน  และหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ น  
“ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวสมฤทัย  ทิพภสอน  นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ครูผูควบคุม นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย  ไดรับ
รางวัล อันดับ ท่ี  4  จากการแข ง ขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้ นฐาน  และหลักสูตรวิชา ชีพระยะสั้น  
“ทักษะการใชคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจําป
การศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

 นายธีระศักด์ิ  ชึกรัมย, นางสาวเพชรลัดดา  เกตุดอน, นางสาววันวิสาห  ยุดรัมย นักศึกษาแผนกวิชา 
การตลาด ครูผูควบคุม นางสาวเขมิกา  ขันงาม ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการนําเสนอขายสินคา The Marketing Challenge”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวพัชรนันท  เจริญกีรตินันท, นางสาวมัทนา  แมนประโคน, นางสาวเจนนิสา  พิเลิศ  นักศึกษา
แผนกวิ ช า กา รตล าด  ค รู ผู ค วบคุ ม  นา งสา วพิ ชญน าฏ   พานิ ช เพิ่ มพ งษ   ไ ด รั บ ร า ง วั ล ชนะ เ ลิ ศ  
จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน “ทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค Creative Marketing Plan” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวพัชราภรณ   ม ามกระโทก, นางสาวอริศรา  ธุรการ, นางสาวเบญจวรรณ  ดวงทิพย ,  
นางสาวญาณี   นุ รินรั มย ,  นางสาวชุ ติ มา   สํ า เร็ จรั มย  นั กศึกษาแผนกวิ ชาการตลาด  ครูผู ควบคุ ม  
นางสาววิไลพร  เกียรตินิรชรา ไดรับรางวัลอันดับท่ี 13 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ัง
ที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 นายกีรติกร  งามก่ิ ง , นางสาวกิติยากรณ   พะเนตรรัตน   นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิ วเตอร  
ครูผูควบคุม นายอภิสิทธิ์  ธรรมดา  ไดรับรางวัลอันดับที่ 7 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  “ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  (E-commerce)”  ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 4 ประจําปการศึกษา  2562 ระหวางวัน ท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายกตัณณ  พรหมจันทร, นายคมกริช  ธรรมมิภักดิ์  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร ครูผูควบคุม  
นายอติรุจ  คําวัง  ไดรับรางวัลอันดับที่ 4 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะ ส้ัน  “ทักษะการเ ขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร” ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ งที่ 4  
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที ่9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายกิตติพงษ   ษุบผาวงค , นายโชคอนันท   กระพรรณ  นักศึกษาแผนกวิ ชาคอมพิวเตอร  
ครูผูควบคุม นายภุมรินทร  บุตรดี   ได รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
ทั กษะ วิ ช า พื้ น ฐ าน  และหลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พ ร ะ ยะ สั้ น  “ทั กษะ เ ทค โน โ ลยี เ ค รื อข า ย ”  ร ะดั บภ า ค  



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 4 ประจําปการศึกษา  2562 ระหวางวัน ท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวนภัสวรรณ   ยามประโคน , นางสาววาสนา   สมันชาติ ,  นางสาววรนาถ  ผิวผอง ,  
นางสาวชวัลลักษณ  กริดรัมย  นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ครูผูควบคุม นางสาวณัฏฐนันท  ชวัลรัตนตระกูล,  
นางสาววิภาวรรณ  ปกการะโน  ไดรับรางวัลอันดับที่ 6 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คร้ังที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวณิชกานต  เปกรัมย, นางสาวศิริพร  วงศสีดา  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
ครูผูควบคุม นางสาวเฟ องฟา  แกวกลา  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 11 จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิ ชาชีพระยะสั้ น  “ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู มาตรฐานสากล”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562  
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายธนกฤต  อักษรรัมย, นางสาวสุจิตรา  กุลดวงจันทร, นางสาวสุชาดา  เกาะรัมย  นักศึกษาแผนก
วิชาผาและเคร่ืองแตงกาย ครูผูควบคุม นางสุดาทิพย  เดชมะเริง   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการออกแบบ 
และตัดเย็บเคร่ืองแตงกาย” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวาง 
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายพันศักด์ิ  พันธประสิทธิ , นายภาคีนัย  ศรีคุณ, นายศรัญยพร  เจิมทองหลาง  นักศึกษา 
แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย ครูผูควบคุม นายณัฏฐพันธ  หิรัญเรือง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแตง
กายสู สากล” ระดับภาค  ภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือ  ครั้ งที่  4  ประจําปการศึกษา  2562  ระหว า ง 
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นางสาวปาริฉัตร  ผุยอุทา , นางสาวอนัญญา  ภาชู, นางสาวจิราภรณ  เทียนไธสง  นักศึกษา 
แผนกวิชาการโรงแรม ครูผูควบคุม นายศิวโรจน  พรหมบุญ  ไดรับรางวัลอันดับท่ี 14 จากการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flari Bartender”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายเอกรัตน   อุดมนาม ,  นางสาวดาราวรรณ   โจระสา ,  นายศราวุธ   มั่นยืน   นักศึกษา 
แผนกวิชาการโรงแรม ครูผูควบคุม นางสาวประวีณา  วรสาร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม”  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 

 



2.3  กลยุทธ และมาตรการ ของสถานศึกษา  

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
มาตรการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝ กอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งใน  
   ระบบ  นอกระบบ  และทวิภาค ี
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
มาตรการที่ 3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน  ในการสรางงาน สรางรายได 
มาตรการที่ 4 จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอาย ุ
มาตรการที่ 5 สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 
 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการฝ กอบรมวิชาชีพ 
มาตรการที่ 1 พัฒนากําลังคนใหมีความรู  และทักษะฝมือในระดับคุณภาพ 
มาตรการที่ 2 สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ 
มาตรการที่ 3 สงเสริมความเปนเลิศของเยาวชนท่ีมีความสามารถในทักษะฝมือ 
มาตรการที่ 4 สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ และการแขงขันในเชิงคุณภาพ 
มาตรการที่ 5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝ กอบรมวิชาชีพ 
 
กลยุทธที่ 3 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารของผูบริหาร คร ูบุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
มาตรการที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
มาตรการที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
มาตรการที่ 5 ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน 
 
กลยุทธที่ 4 การวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 2 นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
มาตรการที่ 3 ถายทององคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง 
   พาณิชยเพื่อศักยภาพการแขงขันระดับสากล 
มาตรการที่ 4 สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
มาตรการที่ 6 สงเสริมการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสูสากล 
 



กลยุทธที่ 5 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาโครงสรางบริหารจัดการและกําหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใตกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ี 
   สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
มาตรการที่ 3 กระจายอํานาจการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
มาตรการที่ 4 บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ      
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 7 พัฒนาระบบการสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
มาตรการที่ 8 สรางความกาวหนาในวิชาชีพ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรภายในสถานศึกษา 
มาตรการที่ 9 สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาตรการที่ 10 ทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
มาตรการที่ 11 สงเสริมการการสรางจิตสํานึกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่  

ขอมูลสถานศึกษา 
ประวัติการจัดตั้ง 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งโรงเรียนชางไมบุรีรัมย  เมื่อ  พ.ศ. 2481  รับนักเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 4  เขาเรียนวิชาชางไมเบื้องตน  หลักสูตร  3  ป 

พุทธศักราช  2504 

 {  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนชางไมบุรีรัมย  เปนโรงเรียนการชางบุรีรัมย  
และอนุมัติใหเปดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง  ประเภทชางกอสราง  หลักสูตร 3 ปตอจาก  ม.ศ  3  และ ในป
พุทธศักราช  2513  ก็ไดประกาศรวมโรงเรียนการชางสตรี  และโรงเรียนการชางเดิมเปนโรงเรียนเดียวกันเรียก  
“โรงเรียนการชางบุรีรัมย”  และเปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาชางกอสราง  สาขาวิชาคหกรรม  และ
อนุมัติใหเปดสอนสาขาชางยนต  ระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง 

พุทธศักราช  2519 

 {  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศยกฐานะโรงเรียนการชางบุรีรัมยเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย 

พุทธศักราช  2520 

 {  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางกล
โรงงาน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาชางกอสราง  สาขาวิชาคหกรรม  

พุทธศักราช  2522 

 {  กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปน  “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย” และ
อนุมัติใหเปดสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง     และสาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส  

พุทธศักราช  2524 

 {  กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดใหสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาเร่ิมทําการสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2524  โดยรับนักเรียนที่จบ  ม.3  และ  มศ.3  เขาเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในปเดียวกันรวมทั้งสิ้น  10  แผนก  และกําหนดใหเปดรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 

พุทธศักราช  2532 

 {  เปดระดับ  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาชางไฟฟากําลังรับผูสําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

 



พุทธศักราช  2535 

 {  เปดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  สาขาวิชาชางยนต  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชางยนต 

พุทธศักราช  2536 

 {  เปดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาชางกลโรงงาน  และ
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะแผน 

พุทธศักราช  2537 

 {  เปดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการตลาด  
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พณิชยการกลุมวิชา  การขาย 

พุทธศักราช  2538 

 {  เปดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  สาขาวิชาเลขานุการ   
รับผูสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พณิชยการและรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 

พุทธศักราช  2539 

 {  ขยายการรับนักศึกษา  แผนกพาณิชยกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยเปดรับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุนสุดทาย 

พุทธศักราช  2540 

 {  เปดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม   และ
สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และงดรับ
นักศึกษาในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

พุทธศักราช  2540 

 {  กรมอาชีวศึกษามีนโยบายใหสถานศึกษารับนักศึกษาเพิ่ม  นอกจากรับนักศึกษา ในระดับอ่ืนเพิ่ม
แลว  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยไดเปดรับนักเรียนที่จบช้ัน  ม.6 เขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  หลักสูตร  2  ป  2  ประเภทวิชา  คือ   

1.  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  เปดรับสมัคร  4  สาชาวิชา  คือ   
    -  สาขาวิชาชางกอสราง   
    -  สาขาวิชาชางโยธา   
    -  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)   
    -  สาขาวิชาชางเทคนิคโลหะ  (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม) 



           2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปดรับสมัคร  1  สาขาวิชา  คือ                                                                
 -  สาขาวิชาการบัญช ี

 นอกจากน้ียังเปดรับระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รับผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ  ม.6 โดยเปดรับสาขาวิชาชางโยธา และสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

พุทธศักราช  2541 

 {  เปดรับระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคสมทบ  สาขาวิชาชางโยธา ซึ่งรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ  ม.6  และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ระบบทวิภาค ี แผนกวิชาชางยนต 

พุทธศักราช  2544 

 {  เปดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  ซึ่งรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  

พุทธศักราช  2545 

 {  เปดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  ซึ่งรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 

พุทธศักราช  2547 

 {  เปดรับระดับ  ปริญญาตรี  สาขาวิศกรรมโทรคมนาคม  ซึ่งรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  และปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  ซึ่งรับ
ผูสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

พุทธศักราช  2548  

       {   จัดตั้งศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีข้ันสูง  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย  และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

     -   จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา  โดยความรวมมือกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พุทธศักราช  2557          
  เปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  
  จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย (ศูนยการเรียนรูอําเภอประโคนชัย)    
 
 
 



พุทธศักราช  2558          
  เปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี เพิ่มข้ึนอีก 4 สาขาวิชา ไดแก 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      
   - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต       
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล        
   - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน        

 

ที่ตั้งสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  ตั้งอยูถนนจิระ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  รหัสไปรษณีย 
31000   มีเน้ือที่ 32 ไร 2 งาน  
 โทรศัพท     โทร. 0 4461 1079          
 โทรสาร      โทร. 0 4461 1472          
 เว็บไซต  www.btec.ac.th         
  
เขตติดตอ  

 ทิศเหนือ  จดที่ดินและบานพักอาศัยของเอกชน 

 ทิศใต   ติดถนนจิระและตรงขามเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 ทิศตะวันออก  ติดโรงเรียนเทศบาล  1 

 ทิศตะวันตก  ติดสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btec.ac.th


ขอมูลอาคารสถานที ่
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  มีอาคารจํานวน  18  อาคาร  ดังนี้ 

1. อาคารหมายเลข 1 

เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  ใชประโยชนหรือทําหนาท่ีเปนตึก
อํานวยการ  ขนาดพื้นท่ีใชสอย 10 x 48  เมตร (4 ชั้น = 1,920  ตารางเมตร)  คากอสรางเปนเงิน  6,300,000  
บาท (เงินงบประมาณป 2532  จํานวน 5,000,000  บาท  และเงินบํารุงการศึกษาจํานวน 1,000,000 บาท) 

  ชั้นที่ 1 ใชเปนหองผูอํานวยการ  หองสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร  และหองสํานักงานฝาย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ขนาด 10 x 48 เมตร 

  ชั้นที่ 2 ใชเปนสํานักงานฝายวิชาการ  งานบุคลากร  และงานทะเบยีน  ขนาด 10 x 48 เมตร 
ชั้นที่ 3 ใชเปนหองประชุม  และสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ ขนาด 10 x 48 เมตร 
ชั้นที่ 4  ใชหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาการบัญชีขนาด 10 x 48 เมตร 
 

2. อาคารหมายเลข 2 

   เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นใชประโยชนเปนอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการของแผนกวิชาเลขานุการ  แผนกวิชาการบัญชี  แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาโลจิสติกส  พื้นท่ีใช
สอย 10 x 36 เมตร (3 ชั้น = 1,080) ใชเงินงบประมาณป 2539 เปนคากอสรางจํานวน 1,500,000 บาท 

ชั้นที่ 1 ใชเปนหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการบัญชี และหองพักครูแผนกวิชา
เลขานุการ  ขนาด 10 x 36 เมตร 

ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการบัญชี และหองพัสดุกลางแผนก
วิชาการบัญชี ขนาด 10 x 36 เมตร 

ช้ันที่ 3 ใชเปนหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาโลจิสติกส  
ขนาด 10 x 36 เมตร 

 

3. อาคารหมายเลข 3 

  เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใชเปนอาคารเรียนและปฏิบัติการของ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ พื้นที่ใชสอยขนาด 9 x 54 เมตร (4 ชั้น = 1,944 ตารางเมตร)  ใชเงินงบประมาณป 
2520  เปนคากอสรางจํานวน 3,000,000 บาท 

ชั้นที่ 1 ใชเปนหองพยาบาล หองเรียนพลานามัย และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส  
ขนาด 9 x 54 เมตร  

ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียนวิชาภาษาไทย  หองพักครูหมวดวิชาภาษาไทย  ขนาด 9 x 54 เมตร 
ชั้นที่ 3 ใชเปนหองปฏิบัติการพระพุทธศาสนา  หองเรียนทฤษฎีวิชาพุทธศาสนาสังคมศึกษา 

  ชั้นที่ 4 ใชเปนหองเรียนวิชาคณิตศาสตร และหองพักครูหมวดคณิตศาสตร 



4. อาคารหมายเลข 4 
เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  ใชประโยชนเปนอาคารเรียน  และ

ปฏิบัติการของวิชาคหกรรม  ขนาดพื้นท่ีใชสอย 9 x 54 เมตร (3 ชั้น = 1,458  ตารางเมตร) ใชเงินงบประมาณป 
2527 เปนคากอสรางจํานวน 2,470,000 บาท 
  ชั้นที่ 1 ใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติการฝ กแผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ และ
หองพักครู ขนาด 9 x 54 เมตร 

ชั้นที่ 2  ใช เปนหองเรียนและหองปฏิบัติการฝ กแผนกวิชาการโรงแรม  และหองพักครู   
ขนาด 9 x 54 เมตร  

ชั้นที่ 3  ใชเปนหองเรียน  และหองปฏิบัติการแผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย และหองพักครู 
ขนาด 9 x 54 เมตร             

 
5. อาคารหมายเลข 5 

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น ใชเปนอาคารเรียน  และปฏิบัติการกลาง  ขนาดพื้นท่ีใช
สอย 10 x 48  เมตร (4 ชั้น = 1,920 ตารางเมตร)  คากอสรางเปนเงิน 4,474,000 บาท (ใชเงินงบประมาณป 
2530 จํานวน  4,000,000  บาทและเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 474,000  บาท) 

  ชั้นที่ 1 ใชเปนหองเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษขนาด 10 x 48 เมตร 
   ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ  และหองพักครู
วิทยาศาสตร ขนาด 10 x 48 เมตร   

ชั้นที่ 3 ใชเปนหองเรียนและปฏิบัติการวิชาภาษาอังกฤษ  หองพักครูภาษาอังกฤษ  และ 
หอง Sound  Lab และ Home Theater  ขนาด 10 x 48 เมตร     

ชั้นที่ 4 ใชเปนหอง Sound Lab หองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ขนาด 10 x 48 เมตร 
 

 6. อาคารหมายเลข 6 

เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการของ
คณะบริหารธุรกิจ ขนาดพื้นท่ีใชสอย 1,093.50 ตารางเมตร คากอสรางเปนเงิน  5,300,000  บาท  (ใชเงินงบประมาณ
ป  2543  จํานวน 2,000,000  บาท ป 2535 จํานวน 3,300,000 บาท) 

ช้ันที ่1 ใชเปนหองคอมพิวเตอร หองเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาเลขานุการ 
ช้ันที ่2 ใชเปนหองพิมพดีดภาษาอังกฤษ และหองพิมพดีดภาษาไทย 

  ชั้นที่ 3 ใชเปนหองพิมพดีดภาษาอังกฤษ หองปฏิบัติการคํานวณและหองพิมพดีดไฟฟา 
 

7. อาคารหมายเลข 7 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น ตามแบบ  กช.1200  เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใชเปนอาคาร
เรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาชางกลโรงงาน  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  



ขนาดพื้นที่ใชสอย  4,000  ตารางเมตร  คากอสรางเปนเงิน 14,338,000  บาท  (ใชเงินงบประมาณป  2537  
จํานวน  4,000,000  บาท ป 2538 จํานวน 10,000,000  บาท  และป  2539  จํานวน 338,000 บาท) 

  ชั้นที่ 1 ใชเปนหองเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาชางกลโรงงานหองเครื่องมือ  
หองพัสดุ และหองพักครู 
  ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน หองฝ กตะไบ  
หองเครื่องมือวัด  หองเรียนเขียนแบบ  และหองพักครู 

ชั้นที่ 3 ใชเปนหองเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาชางวิชาอิเล็กทรอนิกส  และหองพักคร ู
  ชั้นที่ 4 ใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติหองโครงงานหองกิจกรรมนักศึกษาของแผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส 
 

8. อาคารหมายเลข 8 
เปนอาคารโรงฝ กงานขนาดพื้นที่ใชสอย ไมต ่าํกวา 4,000  ตารางเมตร ตามรูปแบบเลขท่ี  

กช. 4 – 1200/40 คากอสรางเปนเงิน 17,650,000 บาท ใชเงินงบประมาณดังนี้ 
งบประมาณป  2540         จํานวน     1,372,000 บาท 

  ผูกพันงบประมาณป  2541      จํานวน     13,328,000 บาท 
      และผูกพันงบประมาณป  2542    จํานวน     2,950,000 บาท 

ชั้นที่ 1 ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

  ชั้นที่ 3 ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
ชั้นที่ 4 ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

 
9. อาคารหมายเลข 9 (บุรีรายา) 

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน  ขนาดพื้นที่ใชสอย 1,088 ตารางเมตร กอสรางเม่ือ 
ป  2547  ใชงบประมาณ  งบลงทุน  จํานวน  8,040,000  บาท 

ชั้นที่ 1  ใชเปนหองเรียน ระดับปริญญาตรี หองเรียนภาษาจีน และศูนย EchoVE  
ชั้นที่ 2  ใชเปนสํานักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา  เปนหองประชุมขนาด 60–120 คน  

และหองเรียนระดับปริญญาตรี   
 

10. อาคารหมายเลข 10 (อาคารอินทนิล) 

 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 5,400 ตารางเมตร ขนาดความกวาง 30 เมตร  ยาว 
60 เมตร 
 ช้ันที ่1  ใชเปนโรงอาหาร งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
งานลูกเสือ หองน ้าํชาย – หองน้าํหญิง 
 ช้ันที ่2  ใชเปนหองเรียน และปฏิบัติการคอมพิวเตอร (หอง IT)  หองสมุด และหองประชุม 
Smart Classroom  
 ช้ันที ่3  ใชเปนหองประชุม ขนาด 30 x 60 เมตร พรอมเวที 



11. อาคารหมายเลข 11  

จํานวน  1  หลัง  ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตรม.  งบประมาณในการกอสราง  25,877,000 บาท  
งบประมาณป พ.ศ.  2558-2559  เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น  ขนาด 20 x 50 เมตร  มีพื้นที่ใชสอยไมต ่าํกวา  4,000  
ตร.ม.  

ชั้นที่ 1 เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาชางกอสราง  พื้นท่ี 1,000 ตร.ม. 
ชั้นที่ 2 เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาชางโยธา  พื้นที่ 1,000 ตร.ม. 
ชั้นที่ 3 เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร  พื้นที่ 1,000 ตร.ม. 
ชั้นที่ 4 เปนอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร  และแผนกวิชาชางกอสราง  

(จํานวน 1 หอง)  พื้นที่ 1,000 ตร.ม. 
12. อาคารหมายเลข 12  

 อาคารเรียนและปฏิบัติการคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น พรอมลิฟทใตถุนโลง ขนาดพื้นที่ใชสอย 
5,250 ตารางเมตร 
 ช้ันที ่1 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักครู 1 หอง 
 ช้ันที ่2 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักครู 1 หอง 
 ช้ันที ่3 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักครู 1 หอง 
 ช้ันที ่4 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักครู 1 หอง 
 ช้ันที ่5 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักคร ู1 หอง 
 ช้ันที ่6 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักคร ู1 หอง 
 ช้ันที ่7 เปนหองเรียน 5 หอง หองพักครู 1 หอง 
 

13. อาคารหมายเลข 13 (โรงฝกงานชางยนต) 

        เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพื้นท่ีใชสอย 29 x 32  เมตร (928  ตารางเมตร)  ใชเงิน
บํารุงการศึกษาป  2527  เปนคากอสราง  จํานวน  1,795,000  บาท 
 

14. อาคารหมายเลข 14 (โรงฝกงานชางโยธา) 
  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกออิฐฉาบปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู  ขนาดพื้นที่ใชสอย 29 x 32 
เมตร (928  ตารางเมตร) ใชเงินงบประมาณป  2521  เปนคากอสรางจํานวน 1,300,000  บาท 
 

15. อาคารหมายเลข 15 (อาคารพัสดุกลาง) 
  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพื้นท่ีใชสอย 9 x 24 เมตร ใชเปนอาคารพัสดุกลางและ
งานอาคารสถานที่ 
 
 16. อาคารหมายเลข 16 (รานสวัสดิการวิทยาลัย) 

จํานวน  1 หลัง  ขนาดพื้นท่ี กวาง 10 เมตร ยาว  20  เมตร 
 



17. อาคารหมายเลข 17 (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) 

  เปนท่ีจัดกิจกรรมนักศึกษา  ขนาด 10 x 13  เมตร  (130  ตารางเมตร)  ใชวัสดุฝ กนักศึกษา
ฝ กงานป  2530  เปนคากอสราง  จํานวน  200,000  บาท 
 
 18. อาคารหมายเลข 18  
 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 8 x 24  เมตร  ใชเปนอาคารผลิตนํ้าดื่มพรอมบรรจุ
ขวด  
 
 19.  อาคารประกอบอ่ืน ๆ หองนํ้าชาย – หองน้ําหญิง, บานพักครู นักการภารโรง, พระพุทธรูป,  
พระวิษณุกรรม, ปอมยาม, หองน้ําคนพิการ, โดมอเนกประสงค, สะพานทางเดินเชื่อม, ศาลาพักผอน, โรงจอดรถ 
  
 
 

สีประจําวิทยาลัย          

  สีน้ําเงินขาว  เปนสีประจําวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย หมายถึงนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย เปนผูมีความสุภาพ สุขุม สงางามมีศักดิ์ศรีถึงพรอมดวยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม 

  

  
 
ตนไมประจําวิทยาลัย  

  ตนอินทนิล  เปนตนไมสัญลักษณประจําวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ท่ีแทนความแข็งแกรง บึกบนึ ทรหด 
อดทน ของวิทยาลัยฯ ชอดอกมีลักษณะเกาะกันเปนกลุมแนน มีสีมวงสดเหมือนความรัก ความสามัคค ีและกลม
เกลียวเปนหนึ่งเดียวกันของเหลาวิทยาลัยฯ ท่ีมิมีวันจางหายไป     ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือนมีนาคม – 
ธันวาคม 

 



ตราประจําวิทยาลัย          

  หมายถึง  ความล้ําเลิศทางปญญา ตั้งอยูบนรากฐานที่ม่ันคงและดีงาม โอบลอมดวยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค และความสวางไสวโชติชวงของปญญา ท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ไมหยุดยั้ง 

 

เพลง  ประจําวิทยาลัย          
 เพลงมารชวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  เรียบเรียงเสียงประสาน : ประยงค  ชื่นเย็น   
      คํารอง/ทํานอง : ชลธี  ธารทอง     
 (ซ้ํา) (สรอย)          
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย   ใฝคุณธรรมกอกรรมดี     
 มีวินัย  นําสังคมใหกระจางสวางไสว  สรางคนไทยใหฉลาดชาติเจริญ    
  * เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยืนหยัดพัฒนากลาเผชิญ    
 ใหนักเรียน นักศึกษากาวหนาเดิน   ชาติเจริญเพราะคนฉลาดไมขาดวินัย   
  น้ําเงินขาว  พราวตา  กีฬาหาญ  น้ําเงินขาว  เบิกบาน  สราญไสว    

น้ําเงินขาวเข็มแข็ง  ทั้งกายและใจ   น้ําเงินขาวพราวไสวแหงบุรีรัมย (สรอย) 
 เพลงรําวงเทคนิคบุรีรัมย          
 เรียบเรียงเสียงประสาน : ประยงค  ชื่นเย็น         
 คํารอง/ทํานอง : ชลธี  ธารทอง          
 (สรอย)  

น้ําเงินขาวงามเหมือนดาวยามค่ํา  ไมเคยใจดําไมเชื่อมาคลําใจด ู   
(ซ้ํา)  รักกันเหมือนพี่  ดีกันเหมือนนอง  เหมือนมีโซทองคลองใจเราอยู    

 วิทยาลัยเทคบุรีรัมยร่ืนรมย   เหมือนอยูรมจามจุรี  ชื่นชู (สรอย)    
 เย็นน้ําใสลําธารไหลรินริน    พิกุลหอมกลิ่น  อินทนินเคียงคู  
 ตนไทรใบหนาตนหญาใบนอย   แดดคลอยคลอยเคยมาคอยโฉมตรู (สรอย)   
 พระวิษณุกรรมเลิศล้ําบูชา  นักศึกษาทุกคนก็รู พระพุทธลีลามหามงคล ทานชวยดลความสุขทุกคน
ทุกผู ขอเดินหนาพัฒนาชาวบานตามปณิธานของศิษยมีครู (สรอย)    
 
 
 
 
 



2.5  ผูบริหารสถานศึกษา 
คณะผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

 
 

 

 

 

 
นายสงา  แตเชื้อสาย 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
 

 

 

 

 

 นายสมชาย  อินทรปรางค              นายธีรชัย  ภูทอง 
          รองผอ. ฝายบริหารทรัพยากร           รองผอ. ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

 

 

 

    .....................................                     ................................... 
    รอง ผอ. ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา         รอง ผอ. ฝายวิชาการ 

 

 



ทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
 

1.  นายเกษตร  (บอก) บําเรอสงฆ 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  แยมแกนจันทร พ.ศ. 2494-2495  
6.  นายสุกุล  ชื่นเย็น  พ.ศ. 2495-2513  
7.  นายรุทร  กลอมชุม 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.  นายทองหลา สุนทร  พ.ศ. 2535-2536   
13.  นายไพบูลย  ภูงามทอง พ.ศ. 2536-2539  
14.  นายสุเมธ  ดาโรจน  พ.ศ. 2539-2542  
15.  นายประเสริฐ จันฤาไชย 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.  นายสงา  แตเชื้อสาย พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
 

 



2.6  ขอมูลบุคลากร 
 
 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย มีบุคลากรท้ังหมด 284 คน ลดลงจาก ปการศึกษา 2561  
จํานวน 2 คน จํานวนบุคลากรลดลงจากเดิมคิดเปนรอยละ  0.70  โดยจําแนกบุคลากรตามประเภท  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยทั้งหมด  ปการศึกษา 2562   
         จําแนกตามประเภท 

 

 
 
 

ผูบริหารสถานศึกษา 
3 (1%)

ขาราชการครู 
101 (36%)

ขาราชการพลเรือน 
1 (0%)

พนักงานราชการ 
8 (3%)ครูผูชวย 

6 (2%)ลูกจางประจํา 
4 (2%)

ลูกจางช่ัวคราว 
55 (19%)

ครูพิเศษสอน 
106 (37%)

อัตรากําลัง 
ปการศึกษา 2562 

 
อัตรากําลังของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยมีจํานวนทั้งสิ้น  284  คน  ประกอบดวย 

 ผูบริหารสถานศึกษา 3 คน 
 ขาราชการคร ู 101 คน 
 ขาราชการพลเรือน 1 คน 
 พนักงานราชการ 8 คน 
 ครูผูชวย 6 คน 
 ลูกจางประจํา 4 คน 
 ลูกจางชั่วคราว 55 คน 
 ครพูิเศษสอน 106 คน 
      รวม 284 คน 

284 



สรุปจํานวนขาราชการคร ู บุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2562  (จําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา) 
 

ตําแหนง 

ลูกจางชั่วคราว 
ลูกจางประจํา พนักงาน 

ราชการ 

ขาราชการ 
รวม (คน) รวม 

ท้ังสิ้น 
แมบาน นัก
การฯ ยาม 

เจาหนาท่ี ครูพิเศษ
สอน 

ท.1-5 ครูผูชวย 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 
ผูบริหาร
สถานศึกษา 

                  3 0   3 0 3 

ขาราชการครู               14 5 31 11 25 13 2 0 72 29 101 
ขาราชการ
พลเรือน 

          0 1           0 1 1 

พนักงาน
ราชการ 

        4 4             4 4 8 

ครูผูชวย             2 4         2 4 6 
ลูกจางประจํา       3 1               3 1 4 
ลูกจาง
ชั่วคราว 

16 10 2 27 62 44                 80 81 161 

รวมท้ังสิ้น 16 10 2 27 62 44 3 1 4 4 0 1 2 4 14 5 31 11 28 13 2 0 164 120 284 
วุฒิ
การศึกษา 

                         

ปริญญาเอก                 0 1 1 0   1 1 2 
ปริญญาโท               2 0 21 7 19 9 1 0 43 16 59 
ปริญญาตรี   2 17 62 44   4 4 0 1 2 4 12 5 10 3 8 4 1 0 101 82 183 
ต่าํกวา
ปริญญาตรี 

16 10 0 10   3 1               19 21 40 

รวมท้ังสิ้น 
16 10 2 27 62 44 3 1 4 4 0 1 2 4 14 5 31 11 28 13 2 0 164 120 

284 26 29 106 4 8 1 6 19 42 41 2 284 
161 4 8 1 110 284 



จํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  ปการศึกษา 2562  จําแนกตามอันดับ 
                  ผูบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

จํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  ปการศึกษา 2562   
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

หมายเหตุ :  ขอมูลจากงานศูนยขอมูลสารสนเทศ  ณ  วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2562 
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ครูผูชวย อันดับ คศ.1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4
ชาย 2 14 31 28 2
หญิง 4 5 11 13 0
รวม 6 19 42 41 2

จํา
นว

น 
(คน

)

อันดับ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ชาย 19 101 43 1
หญิง 21 82 16 1
รวม 40 183 59 2

จํา
นว

น 
(คน

)

ระดับการศึกษา



 



 

1. หลักสูตรในระบบ/ตอเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 1,238 1,059 1,026 3,323 1,381 1,186 149 2,716 6 61 67 6,106
1. ประเภทวิชาอุสาหกรรม
 - สาขางานยานยนต 182 152 122 456 150 148 9 307 0 0 0 763
 - สาขางานเครื่องมือกล/ผลิตชิ้นสวนยานยนต 112 111 108 331 123 119 42 284 0 0 0 615
 - สาขางานเชื่อมโลหะ/งานเชื่อม/โครงสราง 86 53 57 196 69 61 9 139 0 0 0 335
 - สาขางานไฟฟากําลัง/ไฟฟาควบคุม 114 79 97 290 153 98 6 257 0 8 8 555
 - สาขางานติดต้ังไฟฟา/เครื่องวัดอุตสหกรรม 0 0 0 0 0 0 48 48 0 0 0 48
 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส/โทรคมนาคม/เครือขาย 104 93 99 296 86 72 1 159 0 12 12 467
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร/ฮารดแวร 0 0 0 0 29 23 0 52 0 0 0 52
 - สาขางานกอสราง 61 36 28 125 43 52 1 96 0 0 0 221
 - สาขางานโยธา 81 78 70 229 104 102 3 209 0 0 0 438
 - สาขางานสถาปตยกรรม 63 42 34 139 30 19 16 65 0 0 0 204
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 0 0 0 0 0 0
 - สาขางานการบัญชี 116 110 133 359 182 193 2 377 0 0 0 736
 - สาขางานการขาย/การตลาด/คลังสินคา 27 59 41 127 150 118 4 272 0 0 0 399
 - สาขางานการเลขานุการ/การจัดการฯ 44 40 52 136 50 27 1 78 6 20 26 240
 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 100 92 67 259 84 78 2 164 0 21 21 444
 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 26 82 17 17 0 34 0 0 0 116
3. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร 0 0 0 0 0 0
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 39 42 37 118 55 42 4 101 0 0 0 219
 - สาขางานเสื้อผาแฟชั่น 8 11 22 41 14 11 1 26 0 0 0 67
 - สาขางานคหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - สาขางานโรงแรม 73 33 33 139 42 6 0 48 0 0 0 187
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปการศึกษา (2562) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน

300

จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ปการศึกษา 2562
6,106
ภาคเรียนท่ี 2/2562 (ปปจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

2.7  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 



 

1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมท้ังส้ิน คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 1,660 1,238 1,059 3,957 1,695 1,381 0 3,076 60 6 66 7,099
1. ประเภทวิชาอุสาหกรรม
 - สาขางานยานยนต/จักรยานยนตฯ 200 182 152 534 140 150 0 290 0 0 0 824
 - สาขางานเครื่องมือกล 120 112 111 343 120 123 0 243 0 0 0 586
 - สาขางานเชื่อมโลหะ/งานเชื่อม/โครงสราง 120 86 53 259 80 69 0 149 0 0 0 408
 - สาขางานไฟฟากําลัง/ไฟฟาควบคุม 120 114 79 313 80 153 0 233 20 0 20 566
 - สาขางานติดต้ังไฟฟา/เครื่องวัดอุตสหกรรม 0 0 0 0 80 0 0 80 0 0 0 80
 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส/โทรคมนาคม/เครือขาย 160 104 93 357 120 86 0 206 20 0 20 583
 - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร/ฮารดแวร 0 0 0 0 40 29 0 69 0 0 0 69
 - สาขางานกอสราง 80 61 36 177 60 43 0 103 0 0 0 280
 - สาขางานโยธา 80 81 78 239 120 104 0 224 0 0 0 463
 - สาขางานสถาปตยกรรม 80 63 42 185 40 30 0 70 0 0 0 255
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 - สาขางานการบัญชี 200 116 110 426 215 182 0 397 0 0 0 823
 - สาขางานการขาย/การตลาด/โลจิสติกส 80 27 59 166 260 150 0 410 0 0 0 576
 - สาขางานการเลขานุการ/การจัดการฯ 80 44 40 164 40 50 0 90 20 6 26 280
 - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 120 100 92 312 140 84 0 224 0 0 0 536
 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 28 28 96 20 17 0 37 0 0 0 133
3. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 60 39 42 141 80 55 0 135 0 0 0 276
 - สาขางานเสื้อผาแฟชั่น 40 8 11 59 20 14 0 34 0 0 0 93
 - สาขางานคหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - สาขางานโรงแรม 80 73 33 186 40 42 0 82 0 0 0 268
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 คน    2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน

300

เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปการศึกษา 2563
7,099

ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ปตอไป)
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.



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

รายรับ 4,500,000     7,500,000      63,032,760      11,760,000    1,500,000    -              35,524,541.00   4,155,000     1,911,300     3,739,500     3,947,250     -         22,434,106      

เงินเดือนครูพิเศษสอน
เงินเดือนลูกจางช่ัวคราว (เจาหนาที่)
เงินเดือนลูกจางช่ัวคราว (คนงาน)
คาครองชีพ ครูพิเศษสอนและลูกจางช่ัวคราว 500,000.00        500,000.00       

กองทุนประกันสังคมครูพิเศษสอนและลูกจางช่ัวคราว 600,000.00        200,000.00       

งบดําเนินงาน
วัสด ุตอบแทน คาใชสอย
เงินสมทบทุนประกันสังคม -         

คาจางครูตางชาติ 1,000,000.00    

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

1.1 คาหนังสือเรียน 4,155,000.00  

1.2 คาอุปกรณการเรียน 1,911,300.00  

1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน 3,739,500.00  

1.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3,947,250.00  

งบอุดหนุน
โครงการหารายไดระหวางเรียน
โครงการชีววิถี
โครงการศูนยบมเพาะ
งบลงทุน
ครุภัณฑ 
ที่ดินและส่ิงกอสราง 11,760,000.00 1,700,000.00    

รายจายอื่นๆ
โครงการลดปญหาการออกกลางคัน
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
2.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งบบุคลากร
เงินเดือนขาราชการ/วิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง 59,921,520.00   

คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,927,080.00    

คาจางลูกจางประจํา 1,184,160.00    

งบดําเนินงาน
วัสด ุตอบแทน คาใชสอย
คาตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 720,000.00        500,000.00       

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,000,000.00     

ยอดยกไป -              -                  63,032,760.00  11,760,000.00   -             -                 15,320,000.00   4,155,000.00     1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00     -         -        -           -        -        7,400,000.00       

12,500,000.00    3,500,000.00    

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา -               -                63,032,760.00   11,760,000.00 -              -               15,320,000.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         7,400,000.00    

คาสอนพิเศษ/คาสอนเกินภาระงาน 4,500,000.00  7,500,000.00   8,000,000.00     -                  

คาซอมแซมครุภัณฑ -                  

วัสดุซอมแซมครุภัณฑ 400,000.00        

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000.00        

คาซอมแซมส่ิงกอสราง 300,000.00        

วัสดุกอสราง 197,000.00        200,000.00       

วัสดุงานบานและงานครัว -                  60,000.00         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                  10,000.00         

วัสดุไฟฟาและอุปกรณอัคคีภัย/วัสดุการเกษตร 10,000.00         50,000.00         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                  70,000.00         

วัสดุหองสมุดและตําราเรียนวารสารหนังสือพิมพ -                  70,000.00         

คาเวชภัณฑและวัสดุการแพทย -                  90,000.00         

คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 800,000.00        

คาน้าํมันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 750,000.00        

คาวัสดุคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต -                  1,800,000.00    

คากําจัดปลวกและส่ิงปฏิกูล 30,000.00         20,000.00         

คาสาธารณูปโภค -                  

คาโทรศัพท 36,000.00         14,000.00         

คาไปรษณีย 24,301.00         61,536.00         

คาน้าํประปา 400,000.00        220,000.00       

คาไฟฟา 1,500,000.00 1,500,000.00     2,000,000.00    

ผลผลิตผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
อบรมและพัฒนาอาชีพระยะส้ัน
ฝายวิชาการ
วัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 80,000.00         

    งานวัดผลและประเมินผล
    โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 25,000.00         

    งานวิทยบริการและหองสมุด
    โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 5,000.00           

    โครงการจัดซื้อเครื่องนับจํานวน -                  20,000.00         

    โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,000.00           

    หอง IT
    โครงการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณหองอินเตอรเน็ต (100,000 งบ IT)

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               27,982,301.00    4,155,000.00  1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         12,085,536.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               27,982,301.00    4,155,000.00  1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         12,085,536.00   

    งานทวิภาคี
    โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 5,000.00           

    โครงการอบรมสารสนเทศระบบทวิภาคี 5,000.00           

    โครงการนิเทศและติดตามผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิฯ -                  

    โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ -                  

    งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
    โครงการแขงขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 100,000.00        300,000.00       

ฝายแผนงานและความรวมมือ
วัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 80,000.00         

    งานวางแผนและงบประมาณ
    โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป งปม. 2562 10,000.00         

    โครงการโรงทานกลวย กลวย (งบบริจาค)

    งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
    โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา V-Cop.go.th 10,000.00         

    โครงการขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ 5,000.00           

    โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายและคอมพิวเตอร (50,000 งบ IT)

    โครงการซอมบํารุงระบบเครือขาย สนง.ภายใน วท.บร (50,000 งบ IT)

    งานความรวมมือ
    โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรวมมือฯ 15,000.00         

    โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังในและตางประเทศ 15,000.00         

    โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram Youth Guideฯ (บันทึกเสนอกอนทําโครงการ)

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 20,000.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  คอมพิวเตอรตั้งโตะ (1 ชุด) 22,000.00         

       -  เครื่องงปริ้นเตอร (1 เครื่อง) 5,000.00          

    งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
    โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยฯ (200,000 งบ สวพ.)

    โครงการประกวดและนําเสนองานวิจัย พัฒนาฯ 20,000.00         

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    โครงการนิเทศภายในประกันคุณภาพการศึกษา 5,000.00           

    โครงการติดตามคุณภาพภายในแผนกวิชาฯ 5,000.00           

    โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ 20,000.00         

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               28,297,301.00    4,155,000.00  1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         12,412,536.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               28,297,301.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         12,412,536.00   

    งานสงเสริมผลผลิต การคา และประกอบธุรกิจ
    โครงการสงเสริมการรับงานการคา และประกอบธุรกิจ 5,000.00           

ฝายบริหารทรัพยากร
วัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 94,000.00         

    งานบุคลากร
    โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม/สัมมนา -                  80,000.00         

    โครงการอาชีวสัมพันธ -                  40,000.00         

    โครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ -                  10,000.00         

    งานอาคารสถานที่
    โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1,000,000.00     100,000.00       

    โครงการจัดทําหองเรียนมาตรฐานอาคาร 11 1,500,000.00    

    โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ฝาเพดานฯ 1,200,000.00    

    โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 290,000.00       

    โครงการปรับปรุงปายอาคารตึก/ผังวิทยาลัยฯ 50,000.00         

    โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิล/บุรีรายา 200,000.00       

    งานประชาสัมพันธ
    โครงการขาวเทคนิคบุรีรัมย 1,500.00           

    โครงการจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ 4,000.00           

    โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) 1,000.00           

    โครงการวารสารอินทนิลสลับสี 30,000.00         

    โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในวิทยาลัยฯ 30,000.00         

    งานทะเบียน
    งานทะเบียน (สํานักงาน/รับสมัคร นร. นศ.) 50,000.00         

    โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา -                  

    โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา (80,000 เก็บจาก นร.)

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  เกาอี้สํานักงาน (3 ตัว) 6,000.00           -                  

    งานบริหารงานทั่วไป
    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  เครื่อง Fax (1 เครื่อง) 6,000.00          

       -  เครื่องโทรศัพท (1 เครื่อง) 2,000.00          

    งานเอกสารการพิมพ 80,000.00         

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               29,568,801.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         15,920,536.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               29,568,801.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         15,920,536.00   

ฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
วัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 70,000.00         

    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
    โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2563 1,000.00           

    โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออกฯ 1,000.00           

    โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะ นร. นศ. (เงินประกันฯ)

    โครงการรณรงคเสริมสรางเรื่องเอดสและเพศศึกษาฯ 2,000.00           

    โครงการอาหารปลอดภัย กินอยางไร หางไกลโรคฯ 1,000.00           

    โครงการจัดทําเบาะกันน้าํหุมหนัง (4 เบาะ) 12,000.00         

    งานปกครอง
    โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่ฯ 2,000.00           

    โครงการจัดการจราจรภายในสถานศึกษา 10,000.00         

     โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5,000.00           

     โครงการสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 5,000.00           

     โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ปใหม) (เงินสวนกลาง)

     โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(สงกรานต) (เงินสวนกลาง)

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  เครื่องปริ้นเตอร (1 เครื่อง) 5,000.00          

    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
    โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนฯ ป งปม.2563 (500,000 งบจัดสรร)

    โครงการศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชนฯ (56,000 งบจัดสรร)

    โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนแบบถาวร (200,000 งบจัดสรร)

    โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 (62,600 งบจัดสรร)

    โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 (62,600 งบจัดสรร)

    โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร (ปใหม 63) (28,860 งบจัดสรร)

    โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร (สงกรานต) (28,860 งบจัดสรร)

    โครงการจังหวัดเคล่ือนที่ "หนวยบําบัดทุก บํารุงสุข" 5,000.00           

    โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชนฯ 5,000.00           

    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
    โครงการแนะแนวสัญจร และจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 30,000.00         

    โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา 10,000.00         

    โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 5,000.00           

    โครงการเปดโลกอาชีพและจัดหางานสงเสริมอาชีพอิสระ 150,000.00        

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               29,870,801.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         15,937,536.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               29,870,801.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         15,937,536.00   

    โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมฯ (เก็บจาก นศ.)

    โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา (เก็บจาก นศ.)

    โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 1,000.00           

    โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธงานกองทุนฯ (35,000 กยศ.)

    โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมฯ (2,000 กยศ.)

    โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจผูกูยืมเงินฯ (5,000 กยศ.)

    งานครูที่ปรึกษา
    โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา (งบ สอศ.)

    โครงการเย่ียมบาน เยือนหอ ชะลอความเสี่ยง (งบ สอศ.)

    โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน (งบ สอศ.)

    โครงการสรางความเขมแข็งของระบบดูแล นร. นศ. (งบ สอศ.)

    โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. ปการศึกษา 2563 50,000.00         

    โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 5,000.00           

   งานกิจกรรม
    โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ 300,000.00       

    งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
    โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
          -  โครงการอบรมแผนธุรกิจ (5,500 งบ สอศ.)

          -  โครงการการศึกษาดูงานธุรกิจที่นาสนใจ (10,500 งบ สอศ.)

          -  การดําเนินธุรกิจ (114,500 งบ สอศ.)

    ศูนยการเรียนลําปลายมาศ
    โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 60,000.00         

    โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8,000.00           

    โครงการปรับปรุงแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 30,000.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
       -  เครื่องเช่ือม (9 เครื่อง) 40,000.00         

       -  เครื่องเช่ือม Tig /MMA (1 เครื่อง) 8,000.00          

       -  มอเตอรหินเจียรไน 8 น้ิว (3 เครื่อง) 6,600.00          

    โครงการปรับปรุงโรงน้าํดื่ม และระบบน้าํ 70,000.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑตูทําน้าํเย็น
       -  เครื่องกรองน้าํ  (2 เครื่อง) 9,200.00          

       -  ตูทําน้าํเย็น 3 หัวก็อก (1 เครื่อง) 17,000.00         

    โครงการแนะแนวการศึกษา 3,000.00           

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               29,987,801.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         16,428,336.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               29,987,801.00    4,155,000.00  1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         16,428,336.00   

วัสดุฝกแผนกวิชา
วัสดุฝกแผนกวิชาชางยนต 544,800.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาชางกลโรงงาน 371,400.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ 245,250.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 404,350.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 370,200.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาสถาปตยกรรม 159,950.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาชางกอสราง 162,250.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาชางโยธา 247,000.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 300,000.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาคอมพิวเตอร 284,700.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาการบัญชี 379,200.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาการตลาด 136,800.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาโลจิสติกส 52,200.00         

วัสดุฝกแผนกวิชาเลขานุการ 106,200.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 36,150.00         

วัสดุฝกแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 139,700.00        

วัสดุฝกแผนกวิชาการโรงแรม 120,950.00        

วัสดุอุปกรณ/สารเคมีวิทยาศาสตร 20,000.00         

วัสดุพลานามัยและกีฬา 30,000.00         

วัสดุฝกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 10,015.00         

วัสดุฝกหมวดวิชาวิทยาศาสตร 11,610.00         

วัสดุฝกหมวดวิชาคณิตศาสตร 11,610.00         

วัสดุฝกหมวดวิชาสังคมศึกษา 9,675.00           

วัสดุฝกหมวดวิชาภาษาไทย 5,805.00           

วัสดุฝกหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 17,415.00         

วัสดุฝกหมวดวิชาพลานามัย 3,870.00           

วัสดุฝกศูนยการเรียนลําปลายมาศ/วัสดุสํานักงาน 603,200.00        

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
    แผนกวิชาชางยนต
    โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษา 50,000.00         

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               34,822,101.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         16,428,336.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               34,822,101.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         16,428,336.00   

    แผนกวิชาชางกลโรงงาน
    โครงการปรับปรุงหองระบบไฟฟาหองเรียนฯ 91,500.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  เครื่องปริ้นเตอร ขนาด A3  (1 เครื่อง) 8,500.00          

    แผนกวิชาชางเขื่อมโลหะ
    โครงการปรับปรุงหองเรียนฯ (2 หอง) 90,000.00         

    โครงการปรับปรุงโตะปฏิบัติการพรอมปากกาจับชิ้นงาน 76,000.00         

    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    โครงการซอมแซมครุภัณฑ 30,000.00         

    โครงการซอมและเปล่ียนพัดลมโคจรที่ชํารุด 2,000.00          

    โครงการติดตั้งระบบทอสงลมภายในโรงงาน 23,000.00         

    แผนกวิชาไฟฟากําลัง
    โครงการจัดทําโตะเรียนหองจัดการเรียนการสอนทฤษฎี 100,000.00        

    แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
    โครงการปรับปรุงหนาตางแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 100,000.00        

    แผนกวิชาชางกอสราง
    โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 70,000.00         

    แผนกวิชาชางโยธา
    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  คอมพิวเตอร  (20 ชุด) 440,000.00       

    แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  โตะเขียนแบบ (60 ตัว) , เกาอี ้(60 ตัว) 76,700.00         

       -  โปรเจคเตอร  (2 ตัว) 30,000.00         

    แผนกวิชาการบัญชี
    โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 2, อาคาร 6 (120,000 งบวัสดุฝก)

    โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 1, อาคาร 6 90,500.00         

    แผนกวิชาเลขานุการ
    โครงการซอมแซมครุภัณฑ 80,000.00         

    โครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการฯ 20,000.00         

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบสํานักงานฯ 7,440.00           

    แผนกวิชาการตลาด
    โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 100,000.00       

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         17,161,536.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         17,161,536.00   

    แผนกวิชาโลจิสติกส
    โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาโลจิสติกส 100,000.00       

    แผนกวิชาคอมพิวเตอร
    โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
       -  โตะคอมพิวเตอร 45*150 ซม. น่ังคู (20 ตัว) 90,000.00         

       -  เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 BTU (2 ตัว) 84,000.00         

    แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย
    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  จักรเย็บผา (10 เครื่อง) 60,000.00         

    แผนกวิชาการโรงแรม
    โครงการหองเรียนทันสมัย (ปรับปรุง 4 หอง) 200,000.00       

    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
    โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 66,570.00         

    หมวดวิชาคณิตศาสตร
    โครงการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาสถิติและเสริมสรางฯ 10,000.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  โปรเจคเตอร (2 เครื่อง) 30,000.00         

    หมวดวิชาวิทยาศาสตร
    โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 10,000.00         

    โครงการแขงขันประกวดโครงการวิทยาศาสตรฯ 15,000.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  ทีว ี60 น้ิว (2 เครื่อง) 32,000.00         

       -  เครื่องปริ้นเตอร (1 เครื่อง) 5,000.00          

    หมวดวิชาภาษาไทย
    โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 10,000.00         

    หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นร. นศ. แบบเขมฯ 10,000.00         

    โครงการคายภาษาอังกฤษ 15,000.00         

    โครงการจัดหาครุภัณฑ
       -  โปรเจคเตอร (2 เครื่อง) 30,000.00         

    หมวดวิชาสังคมศึกษา
    โครงการตักบาตรพระรับธรรมยามเชา (งบบริจาค)

    โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตรชาติไทยฯ 5,000.00          

    โครงการธรรมศึกษา (51,480 งบ สอศ.)

ยอดยกไป 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         17,934,106.00   



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

สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

รายการ งบประมาณ 63 งบอุดหนุน 63
บกศ.

ยอดยกมา 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         17,934,106.00   

ครุภัณฑแผนก/งานในฝายตาง ๆ 2,200,000.00    

สํารองจายฉุกเฉิน 2,000,000.00    

ศึกษาดูงานภายในประเทศ 300,000.00       

รวมรายจายทั้งสิ้น 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00   3,739,500.00   3,947,250.00   -          -         -          -         -         22,434,106.00   

รายรับ 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         22,434,106.00   

หัก รายจาย 4,500,000.00  7,500,000.00   63,032,760.00   11,760,000.00 1,500,000.00 -               35,524,541.00    4,155,000.00   1,911,300.00  3,739,500.00  3,947,250.00  -          -         -          -         -         22,434,106.00   

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



1.  จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 6,563               คน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 7,099               คน

2.  ประมาณการรายรับ
ยอดคงเหลือยกมา -                  บาท
คาจัดการเรียนการสอน 35,524,541.00    บาท
คาหนังสือเรียน (4,155,000) บาท
คาอุปกรณการเรียน  (1,911,300) บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (3,947,250) บาท
คาเครื่องแบบนักเรียน (3,739,500) บาท

35,524,541.00   บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย
คาจางชั่วคราว 13,000,000.00    บาท
คาตอบแทน 8,720,000.00     บาท
คาใชสอย 2,030,000.00     บาท
คาวัสดุ 9,814,240.00     บาท
คาสาธารณูปโภค 1,960,301.00     บาท
คาครุภัณฑ -                  บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                  บาท
คาหนังสือเรียน (4,155,000) บาท
คาอุปกรณการเรียน (1,911,300) บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (3,947,250) บาท
คาเครื่องแบบนักเรียน (3,739,500) บาท

35,524,541.00   บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
เงินอุดหนุนท่ัวไป  2563

รวม

รวม



1.  จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 3,780                       คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 2,716                       คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 67                           คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 3,957                       คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 3,076                       คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 66                           คน

2.  ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2562 -                     บาท
2.1  งบบุคลากร 63,032,760.00       บาท
2.2  งบดําเนินงาน 12,000,000.00       บาท
2.3  งบลงทุน (ครุภัณฑ) -                     บาท
2.4  ที่ดินและสิ่งกอสราง 11,760,000.00       บาท
2.5  คาสาธารณูปโภค 1,500,000.00         บาท

88,292,760.00      บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย
เงินเดือนและคาจางประจํา 63,032,760.00       บาท
คาตอบแทน 12,000,000.00       บาท
คาใชสอย -                     บาท
คาวัสดุ -                     บาท
คาสาธารณูปโภค 1,500,000.00         บาท
คาครุภัณฑ -                     บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 11,760,000.00       บาท
รายจายอื่น ๆ บาท
-  สํารองจายฉุกเฉิน -                     บาท
-  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ -                     บาท

88,292,760.00      บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
เงินงบประมาณ  2563

รวม

รวม



1.  จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 3,780                   คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 2,716                   คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) จํานวน 67                       คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 3,957                   คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 3,076                   คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 63 - ก.ย. 63) จํานวน 66                       คน

2.  ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2562 19,926,506.00       บาท
รายรับท่ีจะเก็บไดจากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนท่ี 2/2562 800,000.00           บาท
รายรับท่ีจะเก็บไดจากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนท่ี 1/2563 1,000,000.00         บาท
ผลกําไรจากงานการคา 100,000.00           บาท
ผลผลิตและ/หรือวัสดุสําเร็จรูป -                      บาท
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปวส.1 307,600.00           บาท
กิจกรรมชมรม 300,000.00           บาท
รายรับอื่น ๆ บาท

22,434,106.00     บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย
คาจางชั่วคราว 4,000,000.00         บาท
คาตอบแทน 1,500,000.00         บาท
คาใชสอย 220,000.00           บาท
คาวัสดุ 2,985,570.00         บาท
คาสาธารณูปโภค 2,295,536.00         บาท
คาครุภัณฑ 7,133,000.00         บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,700,000.00         บาท
รายจายอื่น ๆ 
- กิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ 300,000.00           
-  สํารองจายฉุกเฉิน 2,000,000.00         บาท
-  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 300,000.00           บาท

22,434,106.00     บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
เงินบํารุงการศึกษา  2563

รวม

รวม



 งบประมาณ บํารุง เงินอุดหนุน
 (ปวช. และ ปวส.) การศึกษา ท่ัวไป

1  งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

เงินเดือน
1 ขาราชการ 52,087,920.00     -                 -                   52,087,920.00    
2 วิทยฐานะ 4,840,800.00      -                 -                   4,840,800.00      
3 เงินประจําตําแหนง 2,992,800.00      -                 -                   2,992,800.00      
4 ลูกจางประจํา 1,184,160.00      -                 -                   1,184,160.00      

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,927,080.00      -                 -                   1,927,080.00      
1.3 คาจางชั่วคราว -                  

1 ครูจางสอน                     -                   2,000,000.00    9,000,000.00       11,000,000.00    
2 ลูกจางชั่วคราว                  -                   1,500,000.00    3,500,000.00       5,000,000.00      
3 คาครองชีพ                     -                   500,000.00      500,000.00         1,000,000.00      

2 งบดําเนินงาน -                  
2.1 คาตอบแทน -                  

1 คาสอนเกินภาระงาน 12,000,000.00     -                 8,000,000.00       20,000,000.00    
2 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ธุรการ) -                   500,000.00      720,000.00         1,220,000.00      
3 คาเชาบาน -                   -                 -                   -                  
4 คาจางสอนครูตางชาติ -                   1,000,000.00    -                   1,000,000.00      

2.2 คาใชสอย -                  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ -                   -                 1,000,000.00       1,000,000.00      
คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง -                   -                 100,000.00         100,000.00        
คาซอมแซมสิ่งกอสราง -                   300,000.00         300,000.00        
คาเชาทรัพยสิน -                   -                 -                   -                  
คาสมทบทุนประกันสังคม -                   200,000.00      600,000.00         800,000.00        
คากําจัดปลวกและสิ่งปฏิกูล -                   20,000.00        30,000.00           50,000.00          

2.3 คาวัสดุ -                  
2.3.1 คาวัสดุสํานักงาน -                  

- ฝายบริหารทรัพยากร -                   -                 94,000.00           94,000.00          
- งานเอกสารการพิมพ -                   -                 80,000.00           80,000.00          
- งานทะเบียน (สํานักงาน, รับสมัคร นร.) -                   -                 50,000.00           50,000.00          
- ฝายพัฒนาการศึกษา -                   -                 70,000.00           70,000.00          
- ฝายวิชาการ -                   -                 80,000.00           80,000.00          
- ฝายแผนงานและความรวมมือ -                   -                 80,000.00           80,000.00          
- วัสดุสํานักงาน (ลําปลายมาศ) -                   -                 180,000.00         180,000.00        

75,032,760.00   5,720,000.00   24,384,000.00    105,136,760.00 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
งบหนารายจายตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/โครงการ

ประจําปงบประมาณ  2563

รายการ
แหลงคาใชจาย

 รวม



2

 งบประมาณ บํารุง เงินอุดหนุน
 (ปวช. และ ปวส.) การศึกษา ท่ัวไป

รายการ
แหลงคาใชจาย

 รวม

คาวัสดุน้าํมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                   -                 750,000.00         750,000.00        
วัสดุกอสราง -                   200,000.00      197,000.00         397,000.00        
วัสดุงานบานและงานครัว -                   60,000.00        -                   60,000.00          
วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                   10,000.00        -                   10,000.00          
วัสดุไฟฟาและอุปกรณอัคคีภัย -                   50,000.00        -                   50,000.00          
วัสดุการศึกษา -                   -                 4,604,300.00       4,604,300.00      
วัสดุยานพาหนะและขนสง -                   -                 800,000.00         800,000.00        
วัสดุคอมพิวเตอร/คาบริการอินเตอรเน็ต -                   1,800,000.00    -                   1,800,000.00      
วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                   70,000.00        -                   70,000.00          
วัสดุหองสมุดและตําราเรียนวารสารหนังสือพิมพ -                   70,000.00        -                   70,000.00          
วัสดุซอมแซมครุภัณฑ -                   -                 400,000.00         400,000.00        
คาเวชภัณฑและวัสดุการแพทย -                   90,000.00        -                   90,000.00          
วัสดุการเกษตร -                   -                 10,000.00           10,000.00          

2.3.2 คาวัสดุโครงการ -                   -                 -                   -                  
(วิชาการ, บริหาร, แผนฯ, พัฒนา) -                   5,868,570.00    2,418,940.00       8,287,510.00      

2.4 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 1,500,000.00      2,000,000.00    1,500,000.00       5,000,000.00      
คาน้าํประปา -                   220,000.00      400,000.00         620,000.00        
คาโทรศัพท -                   14,000.00        36,000.00           50,000.00          
คาไปรษณียโทรเลข -                   61,536.00        24,301.00           85,837.00          

3 งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ (วท.บร.) -                   -                 -                   -                  

3.1.1 จอ LED ในโดม (2 จอ) -                   2,200,000.00    -                   2,200,000.00      
3.2 คาที่ดินสิ่งกอสราง 11,760,000.00     -                 -                   11,760,000.00    

3.2.1 ปรับปรุงเวทีในโดม -                   1,200,000.00    -                   1,200,000.00      
3.2.2 ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา -                   500,000.00      -                   500,000.00        

4 งบรายจายอ่ืน
4.1 สํารองจายฉุกเฉิน -                   2,000,000.00    -                   2,000,000.00      
4.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศ -                   300,000.00      -                   300,000.00        

5 งบเงินอุดหนุน -                  
5.1 เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา -                  

1 คาหนังสือเรียน -                (4,155,000) -                 
2 คาอุปกรณการเรียน -                (1,911,300) -                 
3 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน -                (3,947,250) -                 
4 คาจัดการเรียนการสอน -                (24,943,400) -                 

4.1 ยอดยกมา (คาจัดฯ) -                (6,676,552) -                 
6 คาเคร่ืองแบบนักเรียน (3,739,500) -                 

13,260,000.00 16,714,106.00 11,140,541.00 41,114,647.00 
88,292,760.00 22,434,106.00 35,524,541.00 146,251,407.00 

รวม
รวมทั้งสิ้น



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ท่ัวไป

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1 แผนกวิชาชางยนต

1.1.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษาฯ -               -               50,000.00      50,000.00      
1.2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1.2.1 โครงการปรับปรุงหองระบบไฟฟาหองเรียนฯ -               -               91,500.00      91,500.00      
1.2.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ

-  เคร่ืองปร้ินเตอร ขนาด A3 (1 เคร่ือง) -               8,500.00        -               8,500.00        
1.3 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

1.3.1 โครงการปรับปรุงหองเรียนฯ (2 หอง) -               -               90,000.00      90,000.00      
1.3.2 โครงการปรับปรุงโตะปฏิบัติการพรอมปากกาจับช้ินงาน -               76,000.00      -               76,000.00      

1.4 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1.4.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ -               -               30,000.00      30,000.00      
1.4.2 โครงการซอมและเปล่ียนพัดลมโคจรท่ีชํารุด -               2,000.00        -               2,000.00        
1.4.3 โครงการติดต้ังระบบทอสงลมภายในโรงงาน -               -               23,000.00      23,000.00      

1.5 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.5.1 โครงการจัดทําโตะเรียนหองจัดการเรียนการสอนทฤษฎี -               -               100,000.00     100,000.00     

1.6 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1.6.1 โครงการปรับปรุงหนาตางแผนกวิชาฯ -               -               100,000.00     100,000.00     

1.7 แผนกวิชาชางกอสราง
1.7.1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 70,000.00      70,000.00      

1.8 แผนกวิชาชางโยธา
1.8.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ (คอมพิวเตอร) -               440,000.00     -               440,000.00     

1.9 แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
1.9.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ -               -               -                -               

-  โตะเขียนแบบ (60 ตัว), เกาอ้ี (60 ตัว) -               76,700.00      -                76,700.00      
- โปรเจคเตอร (2 ตัว) -               30,000.00      -                30,000.00      

1.10 แผนกวิชาการบัญชี
1.10.1 โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 2, อาคาร 6 -               -               -                (120,000 งบวัสดุฝก)

1.10.2 โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 1, อาคาร 6 -               -               90,500.00      90,500.00      
1.11 แผนกวิชาการเลขานุการ

1.11.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ -               -               80,000.00      80,000.00      
1.11.2 โครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการฯ -               -               20,000.00      20,000.00      
1.11.3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบฯ -               -               7,440.00        7,440.00        

1.12 แผนกวิชาการตลาด
1.12.1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร -               100,000.00     -               100,000.00     

1.13 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.13.1 โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาฯ -               100,000.00     -               100,000.00     

-              833,200.00   752,440.00   1,585,640.00 

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวม



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ท่ัวไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.14 แผนกวิชาคอมพิวเตอร
1.14.1 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร -               -               -               

 -  โตะคอมพิวเตอร 45*150 ซม. น่ังคู  (20 ตัว) -               90,000.00      -               90,000.00      
 -  เคร่ืองปรับอากาศขนาด 38000 BTU (2 ตัว) -               84,000.00      -               84,000.00      

1.15 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1.15.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ จักรเย็บผา (10 เคร่ือง) -               60,000.00      -               60,000.00      

1.16 แผนกวิชาการโรงแรม
1.16.1 โครงการหองเรียนทันสมัย (ปรับปรุง 4 หอง) -               200,000.00     -               200,000.00     

1.17 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1.17.1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการอาหารนานาชาติ -               66,570.00      -               66,570.00      

1.18 หมวดวิชาคณิตศาสตร
1.18.1 โครงการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาสถิติและ -               10,000.00      -               10,000.00      

เสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร
1.18.2 โปรเจคเตอร (2 เคร่ือง) -               30,000.00      -               30,000.00      

1.19 หมวดวิชาวิทยาศาสตร
1.19.1 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร -               10,000.00      -               10,000.00      
1.19.2 โครงการแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรฯ -               15,000.00      -               15,000.00      
1.19.3 ทีวี 60 น้ิว (2 เคร่ือง) -               32,000.00      -               32,000.00      
1.19.4 เคร่ืองปร้ินเตอร -               5,000.00        -               5,000.00        

1.20 หมวดวิชาภาษาไทย
1.20.1 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ -               10,000.00      -               10,000.00      

1.21 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
1.21.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน -               10,000.00      -               10,000.00      

นักศึกษา แบบเขมกอนจบการศึกษา
1.21.2 โครงการคายภาษาอังกฤษ -               15,000.00      -               15,000.00      
1.21.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ

- โปรเจคเตอร (2 เคร่ือง) -               30,000.00      -               30,000.00      
1.22 หมวดวิชาสังคมศึกษา

1.22.1 โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา -               -               -               (งบบริจาค)
1.22.2 โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตร -               5,000.00        -               5,000.00        

ชาติไทยและประกวดมารยาทไทย
1.22.3 โครงการธรรมศึกษา (สวนกลางโอนมา) -               -               (51,480 งบจาก สอศ.)

ฝายบริหารทรัพยากร
1.23 งานบุคลากร

1.23.1 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม/สัมมนา -               80,000.00      -               80,000.00      
1.23.2 โครงการอาชีวสัมพันธ -               40,000.00      -               40,000.00      
1.23.3 โครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุฯ -               10,000.00      -               10,000.00      

-              802,570.00   -              802,570.00   รวม



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ท่ัวไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.24 งานอาคารสถานท่ี
1.24.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี -               100,000.00     1,000,000.00  1,100,000.00  
1.24.2 โครงการจัดทําหองเรียนมาตรฐานอาคาร 11 -               1,500,000.00  -               1,500,000.00  
1.24.3 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ฝาเพดานฯ -               1,200,000.00  -               1,200,000.00  
1.24.4 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค -               290,000.00     -               290,000.00     
1.24.5 โครงการปรับปรุงปายอาคารตึก/ผังวิทยาลัยฯ -               50,000.00      -               50,000.00      
1.24.6 โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิล/บุรีรายา -               200,000.00     -               200,000.00     

1.25 งานประชาสัมพันธ
1.25.1 โครงการขาวเทคนิคบุรีรัมย -               -               1,500.00        1,500.00        
1.25.2 โครงการจัดรายการสถานทีวิทยุกระจายเสียงฯ -               -               4,000.00        4,000.00        
1.25.3 โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) -               -               1,000.00        1,000.00        
1.25.4 โครงการวารสารอินทนิลสลับสี -               -               30,000.00      30,000.00      
1.25.5 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในวิทยาลัยฯ -               30,000.00      -               30,000.00      

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
1.26 งานวางแผนและงบประมาณ

1.26.1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2563 -               -               10,000.00      10,000.00      
1.26.2 โครงการโรงทานกลวย กลวย -               -               -               (งบบริจาค)

1.27 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
1.27.1 โครงการกําลังคนอาชีวศึกษา V-cop.go.th -               -               10,000.00      10,000.00      
1.27.2 โครงการขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ -               -               5,000.00        5,000.00        
1.27.3 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายและคอมพิวเตอร -               -               -               (50,000 งบ IT)
1.27.4 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายสํานักงานภายในวิทยาลัยฯ -               -               -               (50,000 งบ IT)

1.28 งานความรวมมือ -               -               -               
1.28.1 โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ -               -               15,000.00      15,000.00      
1.28.2 โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังในฯ -               -               15,000.00      15,000.00      
1.28.3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram Youth Guide -               -               -               (บันทึกเสนอกอนทําโครงการ)

1.28.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร -               -               20,000.00      20,000.00      
1.28.5 โครงการจัดหาครุภัณฑ

-  คอมพิวเตอรต้ังโตะ  (1 ชุด) -               22,000.00      -               22,000.00      
-  เคร่ืองปร้ินเตอร  (1 ตัว) -               5,000.00        -               5,000.00        

1.29 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
1.29.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยฯ -               -               -               (200,000 งบ สวพ.)

1.29.2 โครงการประกวด และนําเสนองานวิจัยฯ -               -               20,000.00      20,000.00      
1.30 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1.30.1 โครงการนิเทศภายในการประกันคุณภาพการศึกษา -               -               5,000.00        5,000.00        
1.30.2 โครงการติดตามคุณภาพในแผนกวิชา -               -               5,000.00        5,000.00        
1.30.3 โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 -               -               20,000.00      20,000.00      

1.31 งานสงเสริมผลผลิต การคา และประกอบธุรกิจ
1.31.1 โครงการสงเสริมการรับงานการคา และประกอบธุรกิจ -               -               5,000.00        5,000.00        

-              3,397,000.00 1,166,500.00 4,563,500.00 รวม



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ท่ัวไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

ฝายวิชาการ
1.32 งานวัดผลและประเมินผล

1.32.1 โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาและประเมินผลการเรียน -               -               25,000.00      25,000.00      
1.33 งานวิทยบริการและหองสมุด

1.33.1 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน -               -               5,000.00        5,000.00        
1.33.2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนับจํานวน -               20,000.00      -               20,000.00      
1.33.3 โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน -               -               5,000.00        5,000.00        

1.34 หอง IT
1.34.1 โครงการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณหองอินเตอรเน็ต -               -               -               (100,000 งบ IT)

1.35 งานทวิภาคี -               -               -               
1.35.1 โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานและฝกอาชีพ -               -               5,000.00        5,000.00        
1.35.2 โครงการอบรมสารสนเทศระบบทวิภาคี -               -               5,000.00        5,000.00        
1.35.3 โครงการนิเทศและติดตามผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิฯ -               -               -               -               
1.35.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ -               -               -               -               

1.36 งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
1.36.1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพฯ -               300,000.00     100,000.00     400,000.00     

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1.37 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

1.37.1 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2563 -               -               1,000.00        1,000.00        
1.37.2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือกออกฯ -               -               1,000.00        1,000.00        
1.37.3 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะฯ -               -               -               (งบประกันอุบัติเหตุ)

1.37.4 โครงการรณรงคเสริมสรางความเขาใจเรื่องเอดสฯ -               -               2,000.00        2,000.00        
1.37.5 โครงการอาหารปลอดภัย กินอยางไร หางไกลโรค (อย.นอย) -               -               1,000.00        1,000.00        
1.37.6 โครงการจัดทําเบาะหุมหนังหองพยาบาล -               

-  เบาะกันนํ้าหุมหนัง 4 เบาะ -               12,000.00      -               12,000.00      
1.38 งานปกครอง

1.38.1 โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับข่ีฯ -               -               2,000.00        2,000.00        
1.38.2 โครงการจัดการจราจรภายในสถานศึกษา -               -               10,000.00      10,000.00      
1.38.3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข -               -               5,000.00        5,000.00        
1.38.4 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหร่ี -               -               5,000.00        5,000.00        
1.38.5 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในสถานศึกษา "ชวงกอนเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563"

1.38.6 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา "ชวงกอนเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563"

1.38.7 โครงการจัดหาครุภัณฑ -               -               -               -               
-  เคร่ืองปร้ินเตอร  (1 เคร่ือง) -               5,000.00        -               5,000.00        

-              337,000.00   172,000.00   509,000.00   

เบิกจากเงินสวนกลางท่ีโอนมาใหระหวางป

เบิกจากเงินสวนกลางท่ีโอนมาใหระหวางป

รวม



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ท่ัวไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.39 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1.39.1 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ป งปม.2563 (500,000) -               -               (500,000)
1.39.2 โครงการศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชนฯ (56,000) -               -               (56,000)
1.39.3 โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนแบบถาวรฯ (200,000) -               -               (200,000)
1.39.4 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม ป พ.ศ. 2563 (62,600) -               -               (62,600)
1.39.5 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2563 (62,600) -               -               (62,600)
1.39.6 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร (28,860) -               -               (28,860)

หมวด 2 หมวด 3 (เทศกาลปใหม 2563) -               -               
1.39.7 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร (28,860) -               -               (28,860)

หมวด 2 หมวด 3 (เทศกาลสงกรานต 2563)
1.39.8 โครงการจังหวัดแคล่ือนท่ี "หนวยบําบัดทุก บํารุงสุขฯ -               -               5,000.00        5,000.00        
1.39.9 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชนฯ -               -               5,000.00        5,000.00        

1.40 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1.40.1 โครงการแนะแนวสัญจรฯ และจัดทําส่ือประชาสัมพันธ -               -               30,000.00      30,000.00      
1.40.2 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา -               -               10,000.00      10,000.00      
1.40.3 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา -               -               5,000.00        5,000.00        
1.40.4 โครงการเปดโลกอาชีพและจัดหางานสงเสริมอาชีพอิสระ -               -               150,000.00     150,000.00     
1.40.5 โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมฯ -               -               -               (เก็บเงินจาก นศ.)

1.40.6 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา -               -               -               (เก็บเงินจาก นศ.)

1.40.7 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบฯ -               -               1,000.00        1,000.00        
1.40.8 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธงานกองทุนฯ
1.40.9 โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมฯ
1.40.10 โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจผูกูยืมฯ

1.41 งานครูท่ีปรึกษา
1.41.1 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
1.41.2 โครงการเยี่ยมบาน เยือนหอ ชะลอความเส่ียง
1.41.3 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนฯ
1.41.4 โครงการสรางความเขมแข็งของระบบดูแลผูเรียนฯ
1.41.5 โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. ปการศึกษา 2563 -               50,000.00      -               50,000.00      
1.41.6 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ -               -               5,000.00        5,000.00        

1.42 งานบริหารงานท่ัวไป
1.42.1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือส่ือสาร

-  เคร่ือง Fax (1 เคร่ือง) -               6,000.00        -               6,000.00        
-  เคร่ืองโทรศัพท (1 เคร่ือง) -               2,000.00        -               2,000.00        

1.43 งานกิจกรรม
1.43.1 โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ -               300,000.00     -               300,000.00     

( ) = เงินจัดสรรระหวางป/รอตัดตามจัดสรรจริง/จากท่ีเก็บไดจริง

-              358,000.00   211,000.00   569,000.00   

                         5,000 บันทึกขอใชเงิน กยศ.

(ใชงบจาก สอศ.)

รวม

                         2,000 บันทึกขอใชเงิน กยศ.
                         35,000 บันทึกขอใชเงิน กยศ.

งปม.จัดสรรจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน

(งบดําเนินการ) ศึกษา ท่ัวไป

รายการ

แหลงคาใชจาย

 รวม

1.44 ศูนยการเรียนลําปลายมาศ
1.44.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ -               60,000.00      -               60,000.00      
1.44.2 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร -               -               8,000.00        8,000.00        
1.44.3 โครงการปรับปรุงแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน -               -               30,000.00      30,000.00      
1.44.4 โครงการจัดหาครุภัณฑแผนกวิชา ทพ. -               

-  เคร่ืองเช่ือม (9 เคร่ือง) -               40,000.00      -               40,000.00      
-  เคร่ืองเช่ือม  Tig / MMA (1 เคร่ือง) -               8,000.00        -               8,000.00        
-  มอเตอรหินเจียรไน 8 น้ิว (3 เคร่ือง) -               6,600.00        -               6,600.00        

1.44.5 โครงการปรับปรุงโรงนํ้าด่ืม และระบบนํ้า -               -               70,000.00      70,000.00      
1.44.6 โครงการจัดหาครุภัณฑตูทํานํ้าเย็น -               

-  เคร่ืองกรองนํ้า (2 เคร่ือง) -               9,200.00        -               9,200.00        
-  ตูทํานํ้าเย็น 3 หัวก็อก (1 เคร่ือง) -               17,000.00      -               17,000.00      

1.44.7 โครงการแนะแนวการศึกษา -               -               3,000.00        3,000.00        
1.45 งานทะเบียน

1.45.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ
-  เกาอ้ีสํานักงาน (3 ตัว) -               -               6,000.00        6,000.00        

1.45.2 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา -               -               -               (80,000 เก็บจาก นร.)

1.45.3 โครงการรับสมัครและมอบตัว นร. นศ. -              -              -              -              
1.46 งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน

1.46.1 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
-  โครงการอบรมแผนธุรกิจ -              -              -              ('5,500 งบจาก สอศ.)

-  โครงการการศึกษาดูงานธุรกิจท่ีนาสนใจ -              -              -              ('10,000 งบจาก สอศ.)

-  การดําเนินธุรกิจ -              -              -              ('114,500 งบจาก สอศ.)

-              140,800.00   117,000.00   257,800.00   
-              5,868,570.00 2,418,940.00 8,287,510.00 

รวม
รวมท้ังสิ้น



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน
(งบดําเนินงาน) ศึกษา ทั่วไป

1.  คาครุภัณฑ (ไดรับจัดสรรมา)
1.1 -

2.  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
2.1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

2.1.1 11,760,000.00    -                   -                   11,760,000.00    

2.1.2 ปรับปรุงเวทีในโดม -                   1,200,000.00      -                   1,200,000.00      

2.1.3 ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา -                   500,000.00        -                   500,000.00        

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

3.1 งานอาคารสถานท่ี
3.1.1 จอ LED ในโดม (2 จอ) 2,200,000.00  -               2,200,000.00  

3.2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน
3.2.1 เครื่องปริ้นเตอร A3 (1 เครื่อง) -               8,500.00        -               8,500.00        

3.3 แผนกวิชาชางโยธา
3.3.1 คอมพิเตอร (20 ชุด) 440,000.00     -               440,000.00     

3.4 แผนกวิชาสถาปตยกรรม
3.4.1 โตะเขียนแบบ + พรอมเกาอี ้(60 ชุด) -               76,700.00      -               76,700.00      
3.4.2 โปรเจคเตอร (2 ตัว) -               30,000.00      -               30,000.00      

3.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร
3.5.1 โตะคอมพิวเตอร 45*150 ซม. น่ังคู (20 ตัว) -               90,000.00      -               90,000.00      
3.5.2 เครื่องปรับอากาศ 38000 BTU (2 ตัว) -               84,000.00      -               84,000.00      

3.6 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3.6.1 จักรเย็บผา (10 เครื่อง) -               60,000.00      -               60,000.00      

3.7 หมวดวิชาคณิตศาสตร
3.7.1 โปรเจคเตอร (2 เครื่อง) -               30,000.00      -               30,000.00      

3.8 หมวดวิชาวิทยาศาสตร
3.8.1 ทีวี 60 น้ิว (2 เครื่อง) -               32,000.00      -               32,000.00      
3.8.2 เครื่องปริ้นเตอร (1 เครื่อง) -               5,000.00        -               5,000.00        

3.9 หมวดวิชาคณิตศาสตร
3.9.1 โปรเจคเตอร (2 เครื่อง) -               30,000.00      -               30,000.00      

3.10 งานความรวมมือ
3.10.1 คอมพิวเตอรต้ังโตะ (1 ชุด) -               22,000.00      -               22,000.00      
3.10.2 เครื่องปริ้นเตอร (1 เครื่อง -               5,000.00        -               5,000.00        

3.11 งานวิทยบริการและหองสมุด
3.11.1 เครื่องนับจํานวน -               20,000.00      -               20,000.00      

11,760,000.00   4,833,200.00    -                 16,593,200.00   

แหลงคาใชจายรายการ
 รวม

งบลงทุน

อาคารเรียนและปฏิบัติการพรอมครุภัณฑ 
พ้ืนท่ีไมต่าํกวา 5,250 ตารางเมตร 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย (1 หลัง) จํานวนเงิน 
45,252,600        (พูกพันป 2563 จํานวน 
11,760,000 บาท)

รวม



งบประมาณ บํารุงการ อุดหนุน
(งบดําเนินงาน) ศึกษา ทั่วไป

แหลงคาใชจายรายการ
 รวม

3.12 งานปกครอง
3.12.1 เครื่องปริ้นเตอร (1 เครื่อง) -               5,000.00        -               5,000.00        

3.13 งานบริหารงานท่ัวไป
3.13.1 เครื่อง Fax (1 เครื่อง) -               6,000.00        -               6,000.00        
3.13.2 เครื่องโทรศัพท (1 เครื่อง) -               2,000.00        -               2,000.00        

3.14 งานทะเบียน
3.14.1 เกาอี้สํานักงาน (3 ตัว) -               6,000.00        -               6,000.00        

3.15 ศูนยการเรียนลําปลายมาศ
3.15.1 เครื่องเชื่อม (9 เครื่อง) -               40,000.00      -               40,000.00      
3.15.2 เครื่องเชื่อม Tig/MMA (1 เครื่อง) -               8,000.00        -               8,000.00        
3.15.3 มอเตอรหินเจียรไน 8 น้ิว (3 เครื่อง) -               6,600.00        -               6,600.00        
3.15.4 เครื่องกรอกน้าํ ( 2 เครื่อง) -               9,200.00        -               9,200.00        
3.15.5 ตูทําน้าํเย็น 3 หัวกอก ( 1 เครื่อง) -               17,000.00      -               17,000.00      

-               -               

หมายเหตุ  * มีวัสดุดวย, ( ) รอการอนุมัติระหวางป
-              99,800.00     -              99,800.00     

11,760,000.00   4,933,000.00    -                 16,693,000.00   รวมท้ังสิ้น
รวม



ปวช. ปวส. รวม ปวช. ปวส. รวม
1 แผนกวิชาชางยนต 182,400    103,500    285,900      150,000    108,900    258,900      544,800       
2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน 102,000    94,050     196,050      112,800    62,550     175,350      371,400       
3 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 57,200     46,350     103,550      94,000     47,700     141,700      245,250       
4 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 100,800    118,800    219,600      149,200    35,550     184,750      404,350       
5 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 95,200     73,800     169,000      114,800    86,400     201,200      370,200       
6 แผนกวิชาชางกอสราง 50,000     27,900     77,900       52,400     31,950     84,350       162,250       
7 แผนกวิชาโยธา 75,600     94,050     169,650      7,600       69,750     77,350       247,000       
8 แผนกวิชาสถาปตยกรรม 46,800     29,250     76,050       56,000     27,900     83,900       159,950       
9 แผนกวิชาการบัญชี 107,700    90,000     197,700      75,300     106,200    181,500      379,200       
10 แผนกวิชาการตลาด 20,400     30,900     51,300       45,000     40,500     85,500       136,800       
11 แผนกวิชาโลจิสติกส -          22,800     22,800       -          29,400     29,400       52,200         
12 แผนกวิชาเลขานุการ 35,700     14,700     50,400       34,800     21,000     55,800       106,200       
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร 102,300    30,600     132,900      83,100     68,700     151,800      284,700       
14 แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 12,300     5,250       17,550       8,100       10,500     18,600       36,150         
15 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 35,400     35,350     70,750       27,300     41,650     68,950       139,700       
16 แผนกวิชาการโรงแรม 41,700     14,700     56,400       41,100     23,450     64,550       120,950       
17 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน -          -          -            -          -          -            300,000       
18 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 10,015         
19 - หมวดวิชาวิทยาศาสตร 11,610         
20 - หมวดวิชาคณิตศาสตร 11,610         
21 - หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 17,415         
22 - หมวดวิชาภาษาไทย 5,805           
23 - หมวดวิชาสังคมศึกษา 9,675           
24 - หมวดวิชาพลานามัย 3,870           
25 วัสดุพลานามัยและกีฬา 30,000         
26 วัสดุอุปกรณ/สารเคมีวิทยาศาสตร 20,000         

1,065,500   832,000   1,897,500  1,051,500   812,100   1,863,600  4,181,100    

หมายเหตุ :  ระดับปวช. พาณิชยกรรม  300 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน ระดับปวส. บริหารธุรกิจ  300 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน
               ระดับปวช. อุตสาหกรรม 400 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน ระดับปวส. อุตสาหกรรม 450 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน
              ระดับปวช. คหกรรม 300 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน ระดับปวส. คหกรรม 350 บาท /หัว/คน/ภาคเรียน

     แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน คิดเฉลี่ยรายหัวละ 200 /ป

รวมท้ังสิ้น

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
วัสดุการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2563

ลําดับ
ท่ี แผนกวิชา

ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563
รวมวัสดุฝกท้ังป



ท่ี สาขางาน จํานวน นร./คน จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 ยานยนต 180 72,000.00           
2 ไฟฟากําลัง 115 46,000.00           
3 อิเล็กทรอนิกส 66 26,400.00           
4 การบัญชี 43 12,900.00           
5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 53 15,900.00           
6 เทคนิคพ้ืนฐาน - 50,000.00           ใชทั้งป งปม. 2563
7 สามัญสัมพันธ - 20,000.00           ใชทั้งป งปม. 2563
8 วัสดุสํานักงาน - 180,000.00         ใชทั้งป งปม. 2563

รวมท้ังสิ้น 457 423,200.00        

คํานวณเปนภาคเรียน 400 บาท/หัว  ( ปวช. อุตสาหกรรม)
คํานวณเปนภาคเรียน 300 บาท/หัว  (ปวช. พาณิชยกรรม)

วัสดุฝก ศูนยการเรียนลําปลายมาศ (2/2562)



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม งาน/แผนกวิชา งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ ท่ีใชจาย  ท่ีใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

รวมท้ังสิ้นเปนเงินงบประมาณ 146,251,407   10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 10,000,000 12,251,407 146,251,407.00

1 งานตามภาระงานประจํา 80,032,760 
1.1 งบดําเนินงาน 42,271,137 
1.2 งบลงทุน 15,660,000 

  - คาครุภัณฑ 2,200,000    
  - คาสิ่งกอสราง 13,460,000   

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 8,287,510   
2.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษาฯ ชางยนต 50,000        
2.2 โครงการปรับปรุงหองระบบไฟฟาหองเรียนชางกล 91,500        
2.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ ชางกล

-  เครื่องปริ้นเตอร ขนาด A3 (1 เครื่อง) ชางกล 8,500          
2.4 โครงการปรับปรุงหองเรียนฯ (2 หอง) ชางเชื่อมโลหะ 90,000        
2.5 โครงการปรับปรุงโตะปฏิบัติการฯ ชางเชื่อมโลหะ 76,000        
2.6 โครงการซอมแซมครุภัณฑ เทคนิคพ้ืนฐาน 30,000        
2.7 โครงการซอมและเปลี่ยนพัดลมโคจรฯ เทคนิคพ้ืนฐาน 2,000          
2.8 โครงการติดตั้งระบบทอสงลมภายในโรงงานเทคนิคพ้ืนฐาน 23,000        
2.9 โครงการจัดทําโตะเรียนหองจัดการเรียนฯ ไฟฟากําลัง 100,000       
2.10 โครงการปรับปรุงหนาตางแผนกวิชาฯ อิเล็กทรอนิกส 100,000       
2.11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา ชางกอสราง 70,000        
2.12 โครงการจัดหาครุภัณฑ (คอมพิวเตอร) โยธา 440,000       

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563

วิทยาลัย เทคนิคบุรีรัมย  จังหวัด  บุรีรัมย
หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

Jin



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม งาน/แผนกวิชา งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ ท่ีใชจาย  ท่ีใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

2.13 โครงการจัดหาครุภัณฑ สถาปตยกรรม
-  โตะเขียนแบบ (60 ตัว), เกาอี้ (60 ตัว) สถาปตยกรรม 76,700        
- โปรเจคเตอร (2 ตัว) สถาปตยกรรม         30,000

2.14 โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคารฯ การบัญชี (120,000)
2.15 โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร 1ฯ การบัญชี 90,500        
2.16 โครงการซอมแซมครุภัณฑ เลขานุการ 80,000        
2.17 โครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการ เลขานุการ 20,000        
2.18 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เลขานุการ 7,440          
2.19 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การตลาด 100,000       
2.20 โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาฯ โลจิสติกส 100,000       
2.21 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการฯ คอมพิวเตอร

 -  โตะคอมพิวเตอร 45*150 ซม. นั่งคู  คอมพิวเตอร 90,000        
 -  เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 BTU คอมพิวเตอร 84,000        

2.22 โครงการจัดหาครุภัณฑ จักรเย็บผา ผาและเครื่องแตง
กาย

60,000        
2.23 โครงการหองเรียนทันสมัย การโรงแรม 200,000       
2.24 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการอาหารฯ อาหารและโภชนาการ 66,570        
2.25 โครงการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาสถิติฯ คณิตศาสตร 10,000        
2.26 โปรเจคเตอร (2 เครื่อง) คณิตศาสตร 30,000        
2.27 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร         10,000
2.28 โครงการแขงขันประกวดโครงงานวิทย วิทยาศาสตร         15,000

-  ทีวี 60 นิ้ว (2 เครื่อง) วิทยาศาสตร 32,000        
-  เครื่องปริ้นเตอร วิทยาศาสตร 5,000          

2.29 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ภาษาไทย 10,000        
2.30 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ภาษาอังกฤษ 10,000        

Jin



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม งาน/แผนกวิชา งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ ท่ีใชจาย  ท่ีใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

2.31 โครงการคายภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 15,000        
2.32 โครงการจัดหาครุภัณฑ ภาษาอังกฤษ
2.33 - โปรเจคเตอร (2 เครื่อง) ภาษาอังกฤษ 30,000        
2.34 โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา สังคมศึกษา -             
2.35 โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตร สังคมศึกษา 5,000          
2.36 โครงการธรรมศึกษา สังคมศึกษา (51,480)
2.37 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม/สัมมนา งานบุคลากร 80,000        
2.38 โครงการอาชีวสัมพันธ งานบุคลากร 40,000        
2.39 โครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุฯ งานบุคลากร 10,000        
2.40 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ งานอาคาร

สถานท่ี
1,100,000      

2.41 โครงการจัดทําหองเรียนมาตรฐานฯ งานอาคาร
สถานท่ี

1,500,000      
2.42 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน งานอาคาร

สถานท่ี
1,200,000      

2.43 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค งานอาคาร
สถานท่ี

290,000       
2.44 โครงการปรับปรุงปายอาคารตึก/ผังฯ งานอาคาร

สถานท่ี
50,000        

2.45 โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิลฯ งานอาคาร
สถานท่ี

200,000       
2.46 โครงการขาวเทคนิคบุรีรัมย งานประชาสัมพันธ 1,500          
2.47 โครงการจัดรายการสถานทีวิทยุกระจายฯ งานประชาสัมพันธ 4,000          
2.48 โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) งานประชาสัมพันธ 1,000          
2.49 โครงการวารสารอินทนิลสลับสี งานประชาสัมพันธ 30,000        
2.50 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงฯ งานประชาสัมพันธ 30,000        
2.51 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 63 งานวางแผนฯ 10,000        
2.52 โครงการโรงทานกลวย กลวย งานวางแผนฯ (เงินบริจาค)
2.53 โครงการกําลังคนอาชีวศึกษา V-cop.go.thงานศูนยขอมูล 10,000        
2.54 โครงการขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานศูนยขอมูล 5,000          

Jin



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม งาน/แผนกวิชา งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ ท่ีใชจาย  ท่ีใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

2.55 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายฯ งานศูนยขอมูล (งบ IT 50,000)
2.56 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขาย สนง. งานศูนยขอมูล (งบ IT 50,000)
2.57 โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรฯ งานความรวมมือ 15,000        
2.58 โครงการความรวมมือกับสถานประกอบฯ งานความรวมมือ 15,000        
2.59 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Buriram ฯงานความรวมมือ บันทึกกอนทําโครงการ

2.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนฯ งานความรวมมือ 20,000        
2.61 โครงการจัดหาครุภัณฑ งานความรวมมือ

-  คอมพิวเตอรตั้งโตะ  (1 ชุด) งานความรวมมือ 22,000        
-  เครื่องปริ้นเตอร  (1 ตัว) งานความรวมมือ 5,000          

2.62 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยฯ งานวิจัย พัฒนา (200,000)
2.63 โครงการประกวด และนําเสนองานวิจัยฯ งานวิจัย พัฒนา 20,000        
2.64 โครงการนิเทศภายในการประกันคุณภาพฯ งานประกัน

คุณภาพ
5,000          

2.65 โครงการติดตามคุณภาพในแผนกวิชา งานประกัน
คุณภาพ

5,000          
2.66 โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพฯ งานประกัน

คุณภาพ
20,000        

2.66 โครงการสงเสริมการรับงานการคาฯ งานสงเสริมผลิตผล 5,000          
2.67 โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาฯ งานวัดผล 25,000        
2.68 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน งานหองสมุด 5,000          
2.69 โครงการจัดซ้ือเครื่องนับจํานวน งานหองสมุด 20,000        
2.70 โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน งานหองสมุด 5,000          
2.71 โครงการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณฯ หอง IT (งบ IT 100,000)
2.72 โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานฯ งานทวิภาคี 5,000          
2.73 โครงการอบรมสารสนเทศระบบทวิภาคี งานทวิภาคี 5,000          
2.74 โครงการนิเทศและติดตามผูเรียนฯ งานทวิภาคี -             
2.75 โครงการสํารวจความพึงพอใจฯ งานทวิภาคี -             
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แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

2.76 โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพฯ งานหลักสูตร 400,000       
2.77 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2563 งานสวัสดิการ นร. 1,000          
2.78 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดงานสวัสดิการ นร. 1,000          
2.79 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะฯ งานสวัสดิการ นร.(งบประกันอุบัติเหตุ)
2.80 โครงการรณรงคเสริมสรางความเขาใจฯ งานสวัสดิการ นร. 2,000          
2.81 โครงการอาหารปลอดภัย กินอยางไร ฯ งานสวัสดิการ นร. 1,000          
2.82 โครงการจัดทําเบาะหุมหนังหองพยาบาล งานสวัสดิการ นร.

-  เบาะกันน้ําหุมหนัง 4 เบาะ งานสวัสดิการ นร. 12,000        
2.83 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยฯ งานปกครอง 2,000          
2.84 โครงการจัดการจราจรภายในสถานศึกษา งานปกครอง 10,000        
2.85 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด งานปกครอง 5,000          
2.86 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ งานปกครอง 5,000          
2.87 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุฯ งานปกครอง (งบสวนกลาง)
2.88 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุฯ งานปกครอง (งบสวนกลาง)
2.89 โครงการจัดหาครุภัณฑ งานปกครอง

-  เครื่องปริ้นเตอร  (1 เครื่อง) งานปกครอง 5,000          
2.90 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนฯ งานโครงการพิเศษ (500,000)
2.91 โครงการศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชนฯ งานโครงการพิเศษ (56,000)
2.92 โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนฯ งานโครงการพิเศษ (200,000)
2.93 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม งานโครงการพิเศษ (62,600)
2.94 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต งานโครงการพิเศษ (62,600)
2.95 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร งานโครงการพิเศษ (28,860)
2.96 โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสาร งานโครงการพิเศษ (28,860)
2.97 โครงการจังหวัดแคลื่อนที ่"หนวยบําบัดทุก บํารุงสุขฯงานโครงการพิเศษ 5,000          
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2.98 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชนฯ งานโครงการพิเศษ 5,000          
2.99 โครงการแนะแนวสัญจรฯ และจัดทําสื่อ งานแนะแนว 30,000        
2.100 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 10,000        
2.101 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนว 5,000          
2.102 โครงการเปดโลกอาชีพและจัดหางาน งานแนะแนว 1,500,000    
2.103 โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมฯ งานแนะแนว (เก็บจาก นร.)
2.104 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว (เก็บจาก นร.)
2.105 โครงการประเมินความพึงพอใจฯ งานแนะแนว 1,000          
2.106 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธฯ งานแนะแนว (งบ กยศ.)
2.107 โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงินกองทุนฯ งานแนะแนว (งบ กยศ.)
2.108 โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจฯ งานแนะแนว (งบ กยศ.)
2.109 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานครูท่ีปรึกษา (งบ สอศ.)
2.110 โครงการเย่ียมบานเยือนหอชะลอฯ งานครูท่ีปรึกษา (งบ สอศ.)
2.111 โครงการลดปญหาการออกกลางคันฯ งานครูท่ีปรึกษา (งบ สอศ.)
2.112 โครงการสรางความเขมแข็งของระบบดูแล งานครูท่ีปรึกษา (งบ สอศ.)
2.113 โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. งานครูท่ีปรึกษา 50,000        
2.114 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ งานครูท่ีปรึกษา 5,000          
2.115 โครงการจัดซ้ือเครื่องมือสื่อสาร งานสารบรรณ

-  เครื่อง Fax (1 เครื่อง) งานสารบรรณ 6,000          
-  เครื่องโทรศัพท (1 เครื่อง) งานสารบรรณ 2,000          

2.116 โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ งานกิจกรรม 300,000       
2.117 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ศูนยลําปลายมาศ 60,000        
2.118 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ ศูนยลําปลายมาศ 8,000          
2.119 โครงการปรับปรุงแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ศูนยลําปลายมาศ 30,000        

Jin



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม งาน/แผนกวิชา งบประมาณ
งบรายจาย/รายการ ท่ีใชจาย  ท่ีใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

2.120 โครงการจัดหาครุภัณฑแผนกวิชา ทพ. ศูนยลําปลายมาศ
-  เครื่องเชื่อม (9 เครื่อง) ศูนยลําปลายมาศ 40,000        
-  เครื่องเชื่อม  Tig / MMA (1 เครื่อง) ศูนยลําปลายมาศ 8,000          
-  มอเตอรหินเจียรไน 8 นิ้ว (3 เครื่อง) ศูนยลําปลายมาศ 6,600          

2.121 โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่ม และระบบน้ํา ศูนยลําปลายมาศ 70,000        
2.122 โครงการจัดหาครุภัณฑตูทําน้ําเย็น ศูนยลําปลายมาศ

-  เครื่องกรองน้ํา (2 เครื่อง) ศูนยลําปลายมาศ 9,200          
-  ตูทําน้ําเย็น 3 หัวก็อก (1 เครื่อง) ศูนยลําปลายมาศ 1,700          

2.123 โครงการแนะแนวการศึกษา ศูนยลําปลายมาศ 3,000          
2.124 โครงการจัดหาครุภัณฑ งานทะเบียน

-  เกาอี้สํานักงาน (3 ตัว) งานทะเบียน 6,000          
2.125 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ งานทะเบียน -             
2.126 โครงการรับสมัครและมอบตัว นร. นศ. งานทะเบียน -             
2.127 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ งานศูนยบมเพาะ (งบจาก สอศ.)

-  โครงการอบรมแผนธุรกิจ งานศูนยบมเพาะ (5,500.)
-  โครงการการศึกษาดูงานธุรกิจที่นาสนใจ งานศูนยบมเพาะ (10,000
-  การดําเนินธุรกิจ งานศูนยบมเพาะ (114,500)
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ที่ปรึกษา 
 

 1.  นายสงา แตเชื้อสาย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
2.  นายสมชาย อินทรปรางค  รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  นายธีรชัย ภูทอง  รองผูอํานวยการฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

 
คณะผูจัดทํา 

 

 1.  นายธีรชัย ภูทอง  ประธานกรรมการ 
2.  นายถวิล   บุตรคุณ  กรรมการ 
3.  นายเฉลียว ชาติรัมย  กรรมการ 
4.  นายวิชิตพล   อินตะนนท  กรรมการ 
5.  นายเมธินทร พลเดช  กรรมการ 
6.  นายศุภกร พิมพภู  กรรมการ 
7.  นายบุญชอบ   พาราษฎร  กรรมการ 
8.  นายไพฑูรย   พรหมสถิต  กรรมการ 
9.  นายอารมณ รัตนโชต ิ  กรรมการ 
10. นายสมศักยพงษ  ตัณฑสุระ  กรรมการ 
11. นางสังวาลย   นาครินทร  กรรมการ 
12. นางรัศมี   โชติไธสง  กรรมการ 
13. นางอรัญญา   แสงโชติ  กรรมการ 
14. นายวีรศักดิ์  พรหมโสภา  กรรมการ 
15. นายกิตตโภคิน ธนยศจินดารัชต กรรมการ 
16. นางสาวมัลลิกา พันธุมาล ี  กรรมการ 
17. นางแจมจันทร  เสาวโค  กรรมการ 

 18.  นายณัฐพล นวะมะรัตน  กรรมการ 
19. นางสาคร พลานันทกุลธร กรรมการ 
20. นางสาวอรุณวรรณ   ปกษา  กรรมการ 

 21. นางสาวกาญจนา ทองแสง  กรรมการ 
22. นางสาวปุญญิสา      ทวยศิริกุล    กรรมการ 
23. นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ กรรมการและเลขานุการ 
24. นางนิภาภัทร แตเชื้อสาย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 




