คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายสง่า แต่เชื้อสาย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายสมชาย อินทร์ปรางค์
รองผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง
รองผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพิชิต วงศ์คา
รองผอ. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธีรชัย ภูทอง
รองผอ. ฝ่ายวิชาการ

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
1. นายเกษตร (บอก)
2. นายจิต
3. นายประสาน
4. นายบุญนาค
5. นายชาย
6. นายสุกุล
7. นายรุทร์
8. นายสมจริง
9. นายพัฒนะ
10. นายวันดี
11. นายลิ้ม
12. นายทองหล้า
13. นายไพบูลย์
14. นายสุเมธ
15. นายประเสริฐ
16. นายวัชรินทร์
17. นายนิวัติ
18. นายบุญเลิศ
19. นายสง่า

บาเรอสงฆ์
ตั้งตระกูล
ใจภพ
เจริญศรี
แย้มแก่นจันทร์
ชื่นเย็น
กล่อมชุ่ม
กนกนาค
พยุงพล
รัศมี
แอบยิ้ม
สุนทร
ภูงามทอง
ดาโรจน์
จันฤาไชย
ศิริพานิช
ตังวัฒนา
สัสสี
แต่เชื้อสาย

พ.ศ. 2481-2483
พ.ศ. 2483-2484
พ.ศ. 2484-2487
พ.ศ. 2487-2494
พ.ศ. 2494-2495
พ.ศ. 2495-2513
พ.ศ. 2513-2522
พ.ศ. 2522-2524
พ.ศ. 2524-2527
พ.ศ. 2527-2530
พ.ศ. 2530-2535
พ.ศ. 2535-2536
พ.ศ. 2536-2539
พ.ศ. 2539-2542
พ.ศ. 2542-2545
พ.ศ. 2545-2551
พ.ศ. 2551-2556
พ.ศ. 2556-2560
ปัจจุบัน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายธีรชัย ภูทอง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสมชาย อินทร์ปรางค์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง

ฝ่ายวิชาการ
นายพิชิต วงศ์คา

งานบริหารงานทั่วไป
นางสุมาลี วานิชยากร

งานวางแผนและงบประมาณ
นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายธิติศักดิ์ สันดี

แผนกวิชา

งานบุคลากร
นายสุทันศ์ ทองเกลี้ยง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายฐารรรฎร เกรัมย์

งานครูที่ปรึกษา
นางผกากรอง ใจเอื้อ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายกฤษณพล เรืองไพศาล

งานการเงิน
นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน

งานความร่วมมือ
นางนารี อินรัมย์

งานปกครอง
นายอุดม ปะกาสาร

งานวัดผลและประเมินผล
นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์

งานการบัญชี
นางสุจินดา ทวีคูณ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
นายอลงกรณ์ เลิศปัญญา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายกิตติ แผ่นเงิน

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางวรัทยา ชุมแวงวาปี

งานพัสดุ
ว่าที่รอ้ ยตรีศักดิ์ชัย ทราบรัมย์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชน์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศุภกร พิมพ์ภู

งานอาคารสถานที่
นายไพศาล รักพร้า

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายวนุพล คงบุญ

งานทะเบียน
นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์
งานประชาสัมพันธ์
นางนิภาภัทร์ แต่เชือ้ สาย

นายธนกฤษ สครรัมย์

นายพรชัย เดิมทารัมย์

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ที่ตั้งสถานศึกษา
เลขที่ 322 ถนนจิ ร ะ ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ รหั ส ไปรษณี ย์ 31000
โทร 0-4461-1479, Fax 0-4461-1072 มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน ห่างจากศาลากลางหลังเก่า จังหวัด 0.5 กม.

เขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดที่ดินและบ้านพักอาศัยของเอกชน
ติดถนนจิระ และตรงข้ามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ติดโรงเรียนเทศบาล 1
ติดสานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

บริเวณภายในสถานศึกษา
เป็นคอนกรีตทั้งหมด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร

ประวัติการจัดตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 2481 รับนักเรียนจบชั้นประถม
ปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น หลักสูตร 3 ปี

พุทธศักราช 2504
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์

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

พุทธศักราช 2519
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

พุทธศักราช 2520
 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาการบัญชีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรม

พุทธศักราช 2522
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ” และ

อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พุทธศักราช 2524
 กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มทาการสอนตามหลักสูตร

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

พุทธศักราช 2532
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังรับผู้สาเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2535
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์

พุทธศักราช 2536
 เปิ ด ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รั บ ผู้ ส าเร็ จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น

พุทธศักราช 2537
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด

รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการกลุ่มวิชาการขาย

พุทธศักราช 2538
 เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการรับ

ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการ และรับนักศึกษาระบบทวิภาคี

พุทธศักราช 2539
 ขยายการรับนักศึกษา แผนกพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเปิดรับ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย

พุทธศักราช 2540
 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงดรับนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

พุทธศักราช 2540
 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้ส ถานศึกษารับนักศึกษาเพิ่ ม นอกจากรับนักศึกษาในระดับอื่น เพิ่ม

แล้ววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับ นักเรียนที่จบชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 2 ประเภทวิชาคือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.2 สาขาวิชาช่างโยธา
1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)
1.4 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี
นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2541
 เปิ ด รั บ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิ ช าช่ า งโยธา

ซึ่งรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์

พุทธศักราช 2544
 เปิดรับระดับ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งรับ

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2545
 โครงการพั ฒ นาครู - อาจารย์ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยเปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาโท

สาขาวิช าช่ างไฟฟ้า-อิเล็ กทรอนิกส์ สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ สาขาวิช าเครื่องกล และสาขาวิชาช่างโยธา
โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)

พุทธศักราช 2547
 เปิ ด รั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม ซึ่ ง รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งรับ
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2548
 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือระหว่าง

สานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุ ต สาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวั ด
บุรีรัมย์ และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พุทธศักราช 2549
 ได้รับการรับ รองมาตรฐานการศึกษาจากสานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2552
 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2557
 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และ

ได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนอาเภอประโคนชัย)

พุทธศักราช 2558
 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยี ยานยนต์,

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการสานักงาน และได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
(วก.ลาปลายมาศ)

พุทธศักราช 2559
 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ

อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2559

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ปรัชญา
“ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือ
การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง และมีจิตสานึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
เป็นผู้เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วิลัยทัศน์
มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. ส่ง เสริม การวิเ คราะห์ วิจัย เพื่อ นาข้อ มูล ด้า นต่า ง ๆ มาปรับ ปรุง พัฒ นาวิท ยาลัย ฯ ให้มี
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
3. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นครูมืออาชีพ
5. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
6. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ
7. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย สร้างภูมิคุ้ม กัน
ห่างไกลยาเสพติดเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา

อัตลักษณ์
“เป็นคนดี มีฝีมือ”

เอกลักษณ์
บริการ วิชาการ วิชาชีพ

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย
ตราประจาวิทยาลัย

หมายถึง ความล้าเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงามโอบล้ อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจาวิทยาลัย

สีน้าเงินขาว เป็นสีประจาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หมายถึงนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เป็นผู้มีความสุภาพ สุขุม สง่างามมีศักดิ์ศรีถึงพร้อมด้วยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม

ต้นไม้ประจาวิทยาลัย

ต้นอินทนิล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหด
อดทน ของวิทยาลัย ฯ ช่อดอกมีลั กษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสี ม่ว งสดเหมือนความรัก ความสามัคคี
และกลมเกลีย วเป็น หนึ่ งเดีย วกันของเหล่ าวิทยาลัยฯ ที่มิมีวันจางหายไป ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือน
มีนาคม - ธันวาคม

ผลงานภาคภูมิใจปี 2558 – ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2558
 นายพลรัฐเดชน์ แสงศรี, นางสาวพรนิภา อินละคร นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน “งานเขียนแบบก่อสร้าง” ปีการศึกษา
2558 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นายชยุตพงศ์ วิสูตรตระการ, นายสนอง เปริบรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงานและเทคนิค
การผลิต และนายเฉลียว ชาติรัมย์ ครูผู้ควบคุม เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน “มาตรวิทยา
มิต”ิ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นางสาวสุวรรณา นามมาลี นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ และนางสาววริศ ราภรณ์ สุมหิรัญ
ครูผู้ควบคุม เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” ได้รับรางวัล อันดับที่
15 ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นางสาวทวิติยา แก้วดี, นางสาววิมลรัตน์ สังขวรรณ, นางสาวชลลิดา สายหยุด, นางสาวลลติ
ตา สอนหยุด, นางสาวนิรชา มีสัตย์ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด และนางสาวพรทิพย์พา วิชญ์จันทกา
นนท์ ครูผู้ควบคุม เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน “การเขียนแผนธุรกิจ” ได้รับรางวัล อันดับที่ 14
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นายสถิต คาบุดดี นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับชาติ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ” ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง
วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นางสาวศศิญา ดีสุด, นางสาวแพรพลอย นิลมัย นักศึกษาแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน “การออกแบบสถาปัตยกรรม” ปีการศึกษา
2558 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นายยุทธศาสตร์ หรรษา, นายธีระศักดิ์ ผ่องศาลา, นายสรายุทธ ปราบสกุล นักศึกษาแผนกวิชาช่าง
โยธา นางสาวจุรีพร ดิ้นจิ้งหรีด และนายธนารักษ์ สุยารัมย์ ครูผู้ควบคุม เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน
“ทักษะงานคอนกรีต” ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นางสาววิลาสินีย์ เรืองคาไฮ, นางสาวรุจิรา กลางนอก, นางสาวภวดี คะรานรัมย์, นางสาวทักษิณา
นวนสนาม นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และนางสาวนันทราทิพย์ ชานาญพนา ครูผู้ควบคุม
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ /วิชาพื้นฐาน “การออกแบบและตัดเย็บชุดทางานสตรี อายุ 25 – 30 ปี”
ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
 นายเจตจรัญ บุญนาน, นายไกรวิทย์ เชื้อปรุ, นายเจนวิทย์ สระแก้ว, นายอัมฤทธิ์ วังหิน, นายดนัย
บุณวิจิตร นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ Hybrid Solar
Pumping Control ระดับ ชาติ ประจ าปี การศึกษา 2558 จากการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ปีการศึกษา 2559
ระดับชาติ
 ทีม โรบอท เซราะกราว ได้รั บรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันหุ่ นยนต์อาชีวศึกษา (ABU)
ในงาน “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 24
มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัปทุธานี
 นางสาวสุวรรณ นามมาลี นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
เหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ”
ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
และโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
 นายปารเมศ วิสภักดิ์, นางสาวนิภาพร บุญนาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “ประกวดมารยาทไทย” ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
ระหว่าวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัด
ระยอง
ระดับภาค
 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ “ชื่อผลงาน เครื่องเติมน้ามันคลัตซ์น้ามัน
เบรกด้วยระบบไฟฟ้า” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัย
การอาชีพร้อยเอ็ด
 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ “ชื่อผลงาน เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อหน้า
รถยนต์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 นายศิริมงคล เปกรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน “การประกวดการพู ด สาธิ ต เป็ น ภาษาอั ง กฤษ (English Demonstration
Contest)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19
– 23 ธันวาคม 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์“ระบบควบคุมความชื้นด้วย
Smart Agriculture” ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับภาค
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระว่ า งวั น ที่ 11 – 14 ธั น วาคม 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน “การเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
 นางสาวสุวรรณ นามมาลี นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เหรี ย ญทองแดง จากการแข่งขั น ทักษะวิช าชีพ และการแข่งขั นทัก ษะวิช าพื้น ฐาน “พิมพ์ ดีดอั งกฤษด้ว ย
คอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

 นายสันติ ประวรรณรัมย์ นายทวีวัฒน์ ผางเวทย์ และนายภูวนัย วิเชียรรัมย์ นักศึกษาแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาพื้นฐาน “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม
2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
 นางสาววิมลศิริ ช่างฉลาด นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7
เหรี ย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน “พิ ม พ์ ดี ด ไทยด้ ว ย
คอมพิวเตอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา 2560
ระดับชาติ
 ที ม เซราะกราวโรบอท ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ ในงานการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา
“การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย” ระดับชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2560
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัปทุธานี
 ทีมเซราะกราวโรบอท ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
(ABU) รอบชิงชนะเลิศ พุทธศักราช 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 ทีมเซราะกราวโรบอท ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศ
ระดับ ประเทศไทย ประจ าปี พุท ธศั กราช 2560 ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 25 มิถุ นายน 2560 ณ ศูน ย์ ป ระชุ ม
ธรรมศาสตร์ รังสิต
ระดับภาค
 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์ส มาคมวิทยาศาสตร์ ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ “ชื่อผลงาน เครื่องตัดไม้แว่นสาหรับทา
เฟอร์นิเจอร์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดนิทรรศการโครงการ
งานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ “ชื่อผลงาน เครื่องแยกฝากกระป๋องกาแฟ
แบบใช้แม่แรงไฮดรอลิกด์” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 นางสาวศศิธร นิพรรัมย์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิช าพื้น ฐาน และหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น “การประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย” ระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิช าพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปี
การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส.”
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม
2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 แผนกวิชาการบั ญชี ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิช าชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ทักษะวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวกรรณิการ์ โกติรัมย์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การแข่ ง ขั น ทั ก ษะพิ ม พ์ ดี ด ไทยด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ” ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นางสาวปาจรีย์ ปูชะพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 –
14 ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 นายนิติกร สนศรี นางสาวเพชรลัดดา เกตุดอน และนางสาวสกุลทิพย์ เนือนสกุล นักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิ ช าพื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น “การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการน าเสอนขายสิ น ค้ า The Marketing
Challenge” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14
ธันวาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงานระบบจัดการแปรงเกษตรแบบพอเพียง ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทกาหนดโจทย์ กลุ่ม 11.2 ด้าน Smart Farm” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “ชื่อผลงาน BTec. Electric Truck ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกาหนดโจทย์ กลุ่ม 11.1
ด้านยานพาหนะไฟฟ้า” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26
ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

