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    แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 - 2563 เป็นแผนที่ได้จัดท าขึ้นภายใต้กระบวน 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และปรัชญามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
แผนพัฒนาฉบับนี้จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้น าทิศทางการพัฒนาระยะ 4 ปี ที่จะไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ ให้เป็นไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างด้านการบริหาร หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้คนมีความรู้ มีภูมิปัญญา   และมีคุณธรรม
และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงได้จัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็น 
แนวทางการปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 

           ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 
 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

1.ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทนัสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1.การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 
1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบัน

อาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ และส่วนที่ รมว.ศธ. มอบหมายเพิ่มเติมให้ สอศ.ด าเนินการ  
1. การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  
2. การให้ครูผู้สอนใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  
3. ครูครบตามเกณฑ์/ครบทุกห้อง/ตรงสาขา  
4. สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์/จ าสิ่งที่ควรจ า/ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
5. STEM Education  
6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้เรียน  
7. V-Net  
8. ผลิตก าลังคนให้ตรงตามความต้องการด้านอาชีพของประเทศ  
9. ผลิตคนดีสู่สังคม  
10. ซ่อมบ้านพักครู  
11. แก้ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ  

เรื่องผลิตก าลังคนให้ตรงตามความต้องการด้านอาชีพของประเทศ รมว.ศธ. มอบให้ สอศ.ด าเนินการ  
1.ภาพลักษณ์อาชีวศึกษา  
2.ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  
3.การแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท  
4.การเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
5.การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
6.ทวิภาคี  
7.ทวิศึกษา  
8.ทวิวุฒิ  
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9.Re-Profile สถานศึกษา  
10.ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
11.สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด  
12.สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาสามัญกับสายอาชีพ  
13.สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  
14.สานพลังประชารัฐ (ยกระดับคุณภาพด้านวิชาชีพ : E2 Rebanding, Excellence Model School, 

Database : Demand & Supply, Standard & Certificate Hub)  
15.วิจัย+พัฒนา+นวัตกรรม (งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ของ สอศ.ขยายผลเชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ ใน

พ้ืนที่) *เพ่ิมเติม*  
 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง 

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ 
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ 
วัฒนธรรมสากล 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี 
 

1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา 

ขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่ 

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 

อย่างจริงจัง 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคอาเซียน 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง 
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย 
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ 
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9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน 

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพ่ือการศึกษา 
6. การบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
พันธกิจ 

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

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

อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
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5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ
ความรว่มมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ 2558 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 

  ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
1.ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
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2.พัฒนาครูและองค์กร 
3.เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4.น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
5.เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7.พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9.เน้นท างานประสานชุมชน 
10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 

การศึกษาในทศวรรษที่ 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4Cซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การ

ร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออย่างไร และคุณลักษณะที่เด็กและ 
เยาวชนพึงมีในโลกยุคใหม่คืออย่างไร   

         นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันเรื่องการปฎิรูปการเรียนรู้ 
ดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้น คือเซอร์เคน โรบินสัน นักการศึกษาระดับโลก โดยได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่าง
สร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป  ชมแอนิเมชั่นด้านบน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้าน
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  (Changing Education Paradigms)โดย เซอร์เคน โรบินสัน  

               กรอบแนวคิดข้างต้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย 
และท่านที่ริเริ่มและมีบทบาทส าคัญในการผลักดันได้แก่ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช 
 

มาตรฐานศตวรรษที่ 21 
-  มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ 
-  สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21 
-  เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน 
-  การของมีส่วนร่วมของนักเรียนกับ ข้อมูลและ เครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและพวกเขาจะพบผู้ 
เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่ท างานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่างแข็งขัน การแก้ปัญหาที่
มีความหมาย 
-  การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการเรียนรู้ 
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การประเมินด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 
-  รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการ
ประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
-  เน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
-  การประเมินการใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความช านาญนักเรียนซึ่งเป็นการวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
-  ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการศึกษาและ
การท างานในอนาคต 
-  ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับท่ีสูงประเมินถึงสมรรถนะของนักเรียนด้าน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตร และการสอนในศตวรรษที่ 21 
-  สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสหวิทยาการในศตวรรษที่  21 
-  มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสส าหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและวิธีการตามความสามารถในการ
เรียนรู้ 
-  ช่วยให้วธิีการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพ่ิมเติมในการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  และทักษะการคิดข้ันสูง 
-  สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
-  ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 เครื่องมือและกลยุทธ์การ
เรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของพวกเขา 
-  การเรียนการสอนมที่มุ่งเน้นการท าโครงงาน 
-  แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพ่ิมการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอ่ืน ๆ ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
-  ช่วยให้มืออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ดีที่สุด
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน 
-  การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมีรูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็ง
และจุดอ่อนของผู้เรียน 
-  ช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผลการเรียนการสอน) ถึงนักเรียนที่มี
ความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
-  รองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษท่ี 21 
-  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการสื่อสารเสมือนและ
ผสม 
-  ใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ 
 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
-  สร้างการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่สนับสนุนความต้องการของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะสนับสนุน
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 
-  สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพที่ช่วยให้การศึกษาเพ่ือการท างานร่วมกันแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
บูรณาการทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในการปฏิบัติในชั้นเรียน 
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-  ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในงานที่เก่ียวข้องในโลกศตวรรษท่ี 21 แวดล้อมจริง (เช่น ปฏิบัติจริงหรือผ่านการ
ท างานที่ใช้ตามโครงการหรืออ่ืน ๆ ) 
-  เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ  รู้จักการท างานส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่มทีม
และรายบุคคล 
-  สนับสนุนการติดต่อกับชุมชนและการมีส่วนระหว่างต่างชาติในการเรียนรู้โดยตรงและออนไลน์ 
  การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 อาศัยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถการใช้ชีวิต การท างาน ด ารงชีพอยู่ได้กับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบัน 

                                                                                                    ขอขอบคุณขัอมูล
จาก  www.route21.org.com 

 
Thailand 4.0 

 การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชัน 3.0 เป็น เวอร์ชัน 4.0  หรือ จากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการ
ผลิต “เชิงอุตสาหกรรมหนัก” ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วย “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
 

หัวใจส าคัญของประเทศไทย 4.0 
 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
อุตสาหกรรมหนักไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและเน้นการผลิตสินค้าภาค
บริการมารใช้ 
  

 Thailand 4.0  
 เป็นการผลักดันปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปการสร้างองค์ความรู้ผ่านระบบวิจัยและพัฒนาและ
ปฏิรูปคนและการศึกษาไปพร้อมกัน 
 

การพัฒนาคนไทยสู่ยุค  4.0 
หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อน  “Thailand 4.0 “คือ” คนไทย 4.0” 
เพ่ือให้สอดครับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
คนไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองใน 4 มิติ 
 1. เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถท่ีสอดกรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
 2. เป็นคนไทยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 3. เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิศรีในเวทีสากล 
 4. เป็นดิจิทัลไทย เพ่ีอสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 

คนไทย 4.0 จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการเรียนรู้ใน 4 เรื่องส าคัญ 
 1. การเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 
 2.  การเรียนเพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการจัดสรรสิ่งใหม่ ๆ  
 3. การเรียนรู้ เพื่อปลูกฝันจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 
 4. การเรียนรู้ เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 

http://www.route21.org.com/
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เรื่องการปฏิรูปคน ปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา 
 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงงานแรงงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าลังขับเคลื่อนด้วยกลไก  “ประชา
รัฐ” 
กลไกพัฒนาประชาชน 

การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศผ่านโมเดล 4.0“Thailand 4.0 “ที่จะเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี เพื่อน าพาประเทศมั่นคงมั่งคนและยั่งยืนอย่าแท้จริง”  
 

“Thailand 4.0”  จะด าเนินการโดยผ่าน 3 กลไกที่ส าคัญ 
 1. การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันได้ในเวที
โลก (competitive Growth Engine) เปลี่ยนจากท ามากได้น้อยเป็นท าน้อยได้มาก โดยการเติมเต็มปัญญา 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือไปสูงเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven 
Economy) 
 2. กระจายรายได้โอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive growth Engine) เปลี่ยนจากการ
รวยกระจุกต้องท าให้ความมั่งคั่งที่ เพ่ิมขึ้นเกิดการกระจายตัวเพ่ือไปสู่  “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน” (Inclusive 
Society) 
 3. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) เปลี่ยนจากการ
พัฒนาที่ ไม่สมดุลเป็นการพัฒนาที่ สมดุลเพ่ือผลักดันสู่ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDG) ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 

 “Thailand 4.0 “เป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป การสร้างองค์ความรู้ ผ่าน
ระบบการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปคนด้วยการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
วิธีเชื่อมคนไทย 1.0 สู่ 4.0   
“Thailand 4.0 จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมี “คนไทย 4.0. ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีคนที่หลากหลาย ตั้งแต่ 
1.0 - 3.0  อีกจ านวนมากที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 
 

 มาตรการเร่งด่วนในระยะสั้น  คือยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลักที่เป็นคนไทย 1.0 
และ 2.0 ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
 2. กลุ่ม SMEs OTOPs 
 3. กลุ่มแรงงานทักษะต่ า 
 4. กลุ่มคนด้วยโอกาส คนพิการ 
 5. กลุ่มคนยากจนในเมือง 
 มาตรการระยะยาว  เพ่ือสามารถขยับคนไทย 1.0 และคนไทย 2.0 ให้สามารถยืนเคียงบ่า เคียงไหล่กับ
คนไทย  3.0 ได้แล้วก็จะก้าวไปสู่การเป็น “คนไทย 4.0 ด้วยการ 
 1.  ปรับเปลี่ยนเกษตรแบบเดิม ๆ  เป็น Smart  Farmers 
 2. ปรับเปลี่ยน SMEs และ OTOPs เป็น Smart Enterprise/start-up 
 3. ปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการภาคบริการให้เป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services 
Providers) 
 4. ปรับเปลี่ยนแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นแรงงานทักษะสูง 
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กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand 4.0  มี 3 ประเด็นที่ส าคัญคือ 
 1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2.  เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปการวิจัยและ
พัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
 3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”  โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรระดับโลกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
การ “รูจักเติม  รู้จักพอ  และรู้จักปัน 
 
 ยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นเรื่องการพัฒนาสู่ 
“ความมั่นคง มั่นคงและยั่งยืน “ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน “ขับเคลื่อนตามแนวคิด”  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ผ่านกลไก “ประชารัฐ”  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 2 พ.ค. 2559  
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แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
วิสัยทัศน ์: ภายในปีพ.ศ.2564 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ พร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
 1. สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ 
 3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 4. ส่งเสริมภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชน ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4ด ีวิถีพอเพียง 

“คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  สิ่งแวดล้อมดี” 
โดยอาชีพรองรับจุดยืนการพัฒนา 

เน้นการพัฒนาด้านการเกษตร “การเป็นเมืองแห่งพืชพลังงาน” 
เน้นการท่องเที่ยว “เมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมขอม” 
เน้นการพัฒนาด้านการค้าชายแดน “เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน” 
 

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
- ให้สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์พัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 

 นโยบายส่วนกลาง 
      ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
      การพัฒนาแรงงานในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
- เช่น  
      การพัฒนานักเรียนนักศึกษารองรับสถานประกอบการเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรภาค 
การผลิตในปัจจุบัน 

 การเตรียมแรงงานที่มีทักษะฝีมือรองรับความต้องการ และปัญหาการทิ้งงานของแรงงาน 
 การส่งเสริมผู้ไม่มีทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาฝึกอบรมในวิชาชีพสาขาต่างๆ 

- จากการส ารวจข้อมูล คาดว่า สาขาท่ีจะเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ 
 สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์ 
 สาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

เน้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสระแก้ว 
     จัดให้มีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นในสาขาท่ีขาดแคลนเร่งด่วน 
     จัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา 
     ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะวิชาชีพ 

โดยมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการในจังหวัดสระแก้ว 
 
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 10 กันยายน 2559 
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ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ประกาศจัดตั้ง      เมื่อวันที่  21 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2538   เลขที่  200  หมู่   11   
ถ.วัฒนา  -  แซร์ออ ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  27160 

 

โทรศัพท์  0-3726-1535 
 

โทรสาร   0-3726-1675 
 

เว็บไซต์   http://www.sktc.ac.th 
 

E-mail   sakaeo_ar@gmail.com 
 

พื้นที ่   พ้ืนที่ทั้งหมด   109  ไร่  1  งาน   74  ตารางวา 
   พ้ืนที่ที่ใช้ในการสร้างอาคาร     16.50  ไร่  
   พ้ืนที่ที่ใช้เป็นสนาม        15    ไร่ 
   พ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน                10    ไร่   ดังนี้. 

- สระน้ า 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พ้ืนที่ว่าง           67.75 ไร่ 74 ตารางวา 
 

สีประจ าวิทยาลัย สีเขียว – เหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ขนาด ที่ตั้ง   

http://www.sktc.ac.th/
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- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานที่ท าการชั่วคราว  อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
    
 

 
- ปี  2539  ย้ายสถานที่ท าการชั่วคราวมาอยู่ท่ีโรงเรียนวัฒนานคร ต.วัฒนานคร   
   อ. วัฒนานคร  จ.สระแก้ว    และเริ่มเปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2539 
  ได้ท าการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม.3)  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 2 ประเภท  3  สาขาวิชา 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่   

1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    
1.2. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่   
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี) 

 

 
 
- ปีการศึกษา  2540   ย้ายสถานที่ท าการมาอยู่พื้นที่ปัจจุบัน  

เปิดสอนประเภทวิชาศิลปกรรมเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ประเภท  8 สาขาวิชา  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมแรก  พ.ศ.2538 

พ.ศ. 2540  

พ.ศ. 2539 
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เปิดสอนประเภทวิชาคหกรรม  เพ่ิมอีก  1  สาขาวิชา  รวมเป็น  4  ประเภท  9 สาขาวิชา 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ (การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
 

 
 

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  9 สาขาวิชา  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปกติและทวิภาคี) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   (การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
 
 
 
 

พ.ศ. 2541 - 2542 

พ.ศ. 2543 
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ซึ่งเพ่ิมระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  รวมเป็น  3  ประเภท  8 สาขาวิชา
โดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)  เข้า
ศึกษาต่อ 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     ได้แก่   
1.1.สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาค)ี    
1.2.สาขางานวิชาช่างเทคนิคโลหะ (ทวิภาค)ี   
1.3.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาค)ี    
1.4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  (ทวิภาคี)   
1.5.สาขางานก่อสร้าง  (ทวิภาคี)   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่   
2.1.สาขาวิชาการบัญชี  (ทวิภาค)ี   
2.2.สาขาวิชาการตลาด  (ทวิภาค)ี   

3.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่ 
3.1สาขาวิชาการโรงแรม  (ทวิภาค)ี 

 
 
 

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  10 สาขาวิชา 
 (เพ่ิม 1 สาขาวิชา) คือ สาขาคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  
1.1.สาขาวิชาช่างยนต์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปกติและทวิภาคี) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   (การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   
2.3  สาขาวิชาพณิชยการ  (คอมพิวเตอร์) 

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  รวมเป็น  3  ประเภท  8 สาขาวิชา 
 1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     ได้แก่   

1.1.สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาค)ี    
1.2.สาขางานวิชาช่างเทคนิคโลหะ (ทวิภาค)ี   
1.3.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาค)ี    
1.4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  (ทวิภาคี)   
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1.5.สาขางานก่อสร้าง  (ทวิภาคี)   
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่   

2.1.สาขาวิชาการบัญชี  (ทวิภาค)ี   
2.2.สาขาวิชาการตลาด  (ทวิภาค)ี   

3.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่ 
3.1สาขาวิชาการโรงแรม  (ทวิภาค)ี 
 
 

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  10 สาขาวิชา 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปกติและทวิภาคี) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   (การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   
2.3  สาขาวิชาพณิชยการ  (คอมพิวเตอร์) 

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รวมเป็น 3 ประเภทวิชา  9 สาขาวิชา 9 สาขางาน 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ      สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3.ประเภทวิชาคหกรรมธุรกิจ ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ  สาขางานการโรงแรม 
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เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  10 สาขาวิชา 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ปกติและทวิภาคี) 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี) 
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (ปกติและทวิภาคี) 
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปกติและทวิภาคี) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   (การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  (การบัญชี)   
2.3  สาขาวิชาพณิชยการ  (คอมพิวเตอร์) 

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รวมเป็น 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 10 สาขางาน 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ      สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ   สาขางานการโรงแรม 

4.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยจัดการเรียนการสอนเป็น  4  ประเภทวิชา  ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
      1.1 สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์  
      1.2 สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 

   1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

   1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง   
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

2.1 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี  
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการขาย   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

3. ประเภทวิชาคหกรรม   
3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขางานธุรกิจคหกรรม   

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม  
4.1 สาขาวิชาศิลปกรรม    สาขางานวิจิตรศิลป์ 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รวมเป็น 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 10 สาขางาน 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ      สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ   สาขางานการโรงแรม 

4.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยจัดการเรียนการสอนเป็น  5  ประเภทวิชา  ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
      1.1 สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์  
      1.2 สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 

   1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
   1.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง   
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

2.1 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี  
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

3. ประเภทวิชาคหกรรม   
3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขางานธุรกิจคหกรรม   

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม  
4.1 สาขาวิชาศิลปกรรม    สาขางานวิจิตรศิลป์ 

5.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รวมเป็น 3 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 12 สาขางาน 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์   
  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  

1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง    สาขางานไฟฟ้าก าลงั 
     สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง   

2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาการบัญชี       สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาการตลาด      สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการคลังสินค้า 

3.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ไดเปดหลักสูตรการเรียนสายอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
  

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ไดเปดหลักสูตรการเรียนสายอาชีวศึกษา  โดยรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  เขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในลักษณะ
ดังนี ้

-  หลักสูตรปกติในสถานศึกษา รับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  ใชระยะเวลา  3  ปการศึกษา  เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน  
สถานศึกษาเปนเวลา  5  ภาคเรียน  และท าการฝกงานในสถานประกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยมีสาขาวิชาและ
สาขางานที่เปดสอน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1 ซึ่งจ าแนกเป็น  5  ประเภทวิชา  ได้แก่  

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
3. ประเภทวิชาคหกรรม    
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม  
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ตารางท่ี 1.1  แสดงรายละเอียดการเปดหลักสูตรสาขางาน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคปกติ  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) 

อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 

ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การขาย 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 

ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไดท าการเปดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน  3 ประเภท

วิชา  ได้แก่   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      

ใช้ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2  ปการศึกษา  โดยรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่จบ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปที่  6 (ม.6)  เข้า
ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ภาคปกติ  ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา
เปนเวลา 3  ภาคเรียน และท าการฝกงานในสถานประกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาและ
สาขางานที่เปดสอนดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1  
ตารางท่ี 2.1  แสดงรายละเอียดสาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
                 ภาคปกติวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
 

 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) (ทวิภาคี) 
ตารางท่ี 2.2  แสดงรายละเอียดสาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
                 (ทวิภาคี) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอตุสาหกรรม 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
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3.  หลักสูตรระยะสั้น  ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ  
การสอนหลักสูตรระยะสั้นเปนการพัฒนาวิชาชีพใหกับประชาชนในชวงระยะสั้น ๆ ตามความตองการขอ

งกลุมเปาหมาย  ซึ่งถือเปนภารกิจหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการบริการวิชาชีพแกชุมชนและประชาชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนใหสามารถประกอบอาชีพไดตามความตองการ  นอกจากนั้นการสอนหลักสูตรระยะสั้นยังเป
นการเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาอาชีวศึกษา  ในลักษณะของการเรียนอาชีวศึกษา 
รวมกับการเรียนสายสามัญศึกษาส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและยัง 
เปนการตอบสนองตอการเทียบโอนประสบการณของกลุมเปาหมายที่มีความช านาญเฉพาะดาน   มีประสบ 
การณในการท างานแตไมมีวุฒิการศึกษารองรับในลักษณะของการพัฒนาตนเอง  

การฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะดานแกองคกรสวนราชการสวนกลางหรือสวนทองถิ่น  
รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน  ถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาในการที่จะสงเสริมและสนับสนุนทางดาน  
วิชาการท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  จังหวัดและนโยบายของสถานศึกษา  ซึ่งการฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพจะขึ้นอยูกับความตอง
การของกลุมเปาหมาย และนโยบาย  

การเปดสอนในหลักสูตรระยะสั้น  การฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ  สถานศึกษาเปดหลักสูตรตาม  
ความตองการของกลุมเปาหมาย  หรือการสนองตอบตอนโยบาย โดยปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรการ  
เรียนการสอนปกติของสถานศึกษา      รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยมีหลักสูตรที่ด าเนินการดังนี้  

3.1   หลักสูตรระยะสั้น   
3.2   หลักสูตร 9+1 และ 12+1 
3.3   หลักสูตรอบรมให้ความรู้วิชาการตามโครงการในพระราชด าริ  

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

เนื่องจากสถานศึกษา   ตั้งอยู่ในอ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว  ความเข้าใจของสังคม 
ทั่วไปยังไม่ให้ความส าคัญต่อการเป็นวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วประจ าจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจ าเป็นต้องร่วมงานใน
ระดับจังหวัดและอ าเภอที่ซ้ าซ้อนได้รับงบประมาณตามจ านวนนักเรียน -นักศึกษา      ไม่มีงบประมาณ     
สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษา โดยรวม 
 

ขนาดที่ตั้ง 
 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 11 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว  
หมายเลขโทรศัพท์  0-3726-1535  โทรสาร  0-3726-1675  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  
จ านวน   107 ไร่ 2 งาน  54 ตารางวา  ดังนี ้
  ทิศเหนือ   จด   โรงพยาบาลวัฒนานคร 
  ทิศใต ้  จด  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวัฒนานคร 
  ทิศตะวันออก จด   ที่ดินเอกชน     
  ทิศตะวันตก  จด  ถนนวัฒนา – แซร์ออ  
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ภาพแสดงแผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสุวิทย์ ทวีทรัพย์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

นายสมศักดิ์ ค าสนิท 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

นายจรัส  เล่ห์สิงห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

นายสมศักดิ์ ค าสนิท 

 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

                       นายจรัส  เล่ห์สิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสุวิทย์  ทวีทรัพย ์

 

หัวหน้างานการเงิน 
นายขจรเกียรติ  รักษา 

 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางณัฐธิชา โสภา 

 

หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

นายสมหมาย ศรีสุทธิ์ 

 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

นายนิพัทธ์  สองสี 

 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

นายสุริยา  พิมพ์ทอง 

 

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียน 
การสอน 

นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร 

 

 

หัวหน้างานปกครอง 
นายไมตรี  แสนวันนา 

 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี

ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ แสงสว่าง 

  

หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการ
สอนและประเมินผล 
นายด ารงณ์  เชื้อจิตร 

 

หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นายสันติ  ก าลังดี 

 
 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาเชื่อมโลหะ  

นายสมหมาย  ศรีสุทธิ์ 

 

   
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้าง 
นายขจรเกียรติ  รักษา 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายธีระยุทธ มอญขาม 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายพิเชษฐ อินทร์ค า 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวลัดดาวัลย์ อาระสา 

 

 

หัวหน้างานบัญชี 
นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด 

หัวหน้างานพัสดุ 
นายธีระยุทธ  มอญขาม 

 

หัวหน้างานบริหาร 
งานทั่วไป 

นางล าพึงศ์  วอทอง 

หัวหน้างานอาคาร 
สถานที่ 

นายอมรเทพ เกษตรบดี 

 
หัวหน้างานทะเบียน 

ว่าที่ร้อยตรีโอเต้ิน  หวยครบุรี 

 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์ 

นางนริศรา  ค าสนิท 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายสุพัฒ  ลีอุดม 

 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
และประกอบธุรกิจ 

นางสาวจริยาพร  ยาหอม 

 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
นางนวลน้อง  ชูจันทร์ 

 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายอาทิตย์ บุตรสุด 

 

หัวหน้างานแนะแนว 
อาชีพและการจัดหางาน 

นายเริงชัย บุญสรรค์ 
 
 

หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษา 

นายธงชัย  การบรรจง 

 

หัวหน้างานครู 
ที่ปรึกษา 

นางจุฬาลักษณ์ เย็นวัฒนา 

 

หัวหน้างานสวัสดิการ 
นักเรียน นักศึกษา 

นายวิรัตน์  หันทะยุง 

 

หัวหน้างานโครงการ 
พิเศษและบริการชุมชน 
นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม 
นางสาวจินตนา หนูบุญรักษ์ 

 

 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 

นายประกิต  บับพาน 

 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ์  

นางนวลน้อง ชูจันทร์ 

 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

นางหทัยภัทร  อินทร์ค า 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พ.ศ.2560 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นายธงชัย  การบรรจง 
 

 

ประเภทวิชาคหกรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 

นางปริศนา  ค ามาลา 

 

รองผูอ้ านวยการสถานศกึษาฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 

นางสาวศรสีุดา  ปิ่นกุล 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ   

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นางณัฐธิชา  โสภา 

  

ประเภทวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

นางนริศรา ค าสนิท 

 27 
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1.3 อัตราก าลังบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
รายละเอียดข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
ข้าราชการ (ผู้บริหาร)   จ านวน 5 คน 

ข้าราชการ (ครูผู้สอน)   จ านวน 14 คน 

พนักงานราชการ    จ านวน 36 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)  จ านวน 36 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)   จ านวน 26 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)  จ านวน 3 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)  จ านวน 8 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)  จ านวน 3 คน 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น   จ านวน 131 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แหล่งที่มา จากงานบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
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ข้อมูลบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   จ านวน  ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตรี ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

    
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.ผู้บริหาร 5 0 5 0 0 1 1 3 0 0 5 0 0 
รวมผู้บริหาร 5 0 5 0 0 1 1 3 0 0 5 0 0 

2.ข้าราชการครูผู้สอน              
แผนกวิชาสามญั 0 1 1  1      1   
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 1 0 1   1     1   
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 2 0 2 1  1     1 1  
แผนกวิชาก่อสร้าง 1 0 1   1      1  
แผนกวิชาช่างยนต์ 1 0 1         1  
แผนกวิชาการตลาด 1 0 1    1    1   
แผนกวิชาการบัญชี 1 1 2 1 1      2   
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 1 1 2 1       2   
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 0 1 1        1  
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 0 1 1       1   
แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 1 1  1       1  

รวมข้าราชการครูผู้สอน 10 4 14 5 3 3 1    9 5  
3.พนักงานราชการ              
   - พนักงานราชการครู 20 16 36        1 35  

รวมพนักงานราชการ 20 16 36        1 35  
4.ลูกจ้างชั่วคราว              
   - เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 21 29         10 19 
   - นักการภารโรง 5 3 8          8 
   - ยามรักษาการณ์ 3 0 3          3 

รวมลูกจ้างช่ัวคราว 16 24 40         10 30 
5.ครูจ้างสอน              
   - ครูพิเศษ 21 15 36         36  

รวมครูจ้างสอน 21 15 36         36  
รวมทั้งสิ้น 72 59 131 5 3 4 2 3 0 0 15 86 30 

  

 
 
 
 
 
 
 

ที่มาแหล่งข้อมูล จากงานบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 



 

แผนพัฒนาสถานศึกษา                                                                                                หน้า 30 

1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

 ในปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด าเนินงาน/
โครงการต่างๆ มีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
การบริหารงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 60,158,796 บาท โดยแยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายตามผลผลิตได้ดังนี้ 
 1.แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจ านวนเงิน 20,936,845 บาท คิดเป็นร้อยละ  
34.80 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 2.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
 - ผลผลิต ปวช. เป็นจ านวนเงิน 31,306,251 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด 
 - ผลผลิต ปวส. เป็นจ านวนเงนิ 5,110,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.49 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 - ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น เป็นจ านวนเงิน 612,100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.01 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 - ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นจ านวนเงิน  281,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 4. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ เป็นจ านวนเงิน 1,297,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เป็นจ านวนเงิน 290,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 5. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นจ านวนเงิน 290,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48  
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 - โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.008  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
ผลผลิตของสถานศึกษา 

1. ผลผลิตที่ 1 การผลิตนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,907 คน 
1.2 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,071 คน 

2. ผลผลิตที่ 2 การผลิตนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 869 คน 
2.2 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,070 คน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 ในปีงบประมาณ 2558 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558) มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 786 คน 
โดยแยกเป็นผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช. 417 คน  และระดับ ปวส. 369 คน 
 

สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจ าปี 2559 จ าแนกตามแผนงบประมาณ 
 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต จ านวน งบประมาณ รหัส GFMIS 
1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา       
ผลผลิต : เป้าหมายผู้ส าเร็จการศึกษา       
ผลผลติที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 417   31,306,251  2000604001 
ผลผลติที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 369     5,110,300  2000604003 
ผลผลติที่ 2 ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 1,200     612,100  2000604002 
2.แผนงาน:สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

 
    

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน       

ผลผลิต:จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3,919 คน  20,936,845  2000689015 

3.แผนงาน:ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา       
 ผลผลิต.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  55 ชิ้น  281,000  2000660055 

4.แผนงาน:เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต       
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพ    1,297,000 2000601033 
โครงการที่ 2 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ   290,000   2000601033 
โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  30,300 2000601032 
5.แผนงาน:ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน       
โครงการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  290,000 2000697027 
โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมือง
อาเซียน  5,000 2000697054 

รวมทั้งสิ้น    60,158,796   
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สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

          
หน่วย : บาท 

 

แผนงาน/งบรายจ่าย 

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

รวม 
1.โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

2.โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 

3.โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศกึษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการ
ยกระดับทวิ

ภาคี 
รวมท้ังสิ้น 

   30,710,480   4,956,300      612,100            -     36,278,880  
     
295,000  

   
1,297,000  

  
20,936,845  

      
30,300  

 
22,559,145  

 
59,059,025  

1.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  30,710,480   4,956,300  

    
612,100            -      36,278,880               -                 -    

               
-                -    

              
-      36,278,880  

 - งบบุคลากร  8,003,280              -                -              -       8,003,280          
              
-    

  
8,003,280  

 - งบด าเนินงาน    4,537,600   2,845,100      412,100            -       7,794,800          
              
-    

   
7,794,800  

 - งบลงทุน  15,840,000              -                -              -     15,840,000          
              
-    

 
15,840,000  

 - งบเงินอุดหนุน    1,382,400      185,000         1,567,400          
              
-    

   
1,567,400  

 - งบรายจ่ายอื่น      947,200   1,926,200      200,000       3,073,400          
              
-    

   
3,073,400  
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แผนงาน/งบรายจ่าย 

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

รวม 
1.โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 

3.โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศกึษาขั้น

พื้นฐาน 

โครงการ
ยกระดับทวิ

ภาคี 
รวมท้ังสิ้น 

   30,710,480   4,956,300      612,100  -  36,278,880  
     

295,000  
   

1,297,000  
  

20,936,845        30,300  
 

22,559,145  
 

59,059,025  
2.แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - - 

     
295,000  - 

               
-      

     
295,000  

     
295,000              -    

              
-      36,278,880  

 - งบรายจ่ายอื่น                     -    
     

295,000        
     

295,000  
     

295,000  
3.แผนงาน เร่งรัดและผลักดันการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต - - 

              
-                 -    

   
1,297,000  

               
-    

      
30,300  

   
1,327,300  

   
1,327,300    

 - งบรายจ่ายอื่น                       -      
   

1,297,000       30,300  
   

1,327,300  
   

1,327,300  

4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา             -     221,000  
     

221,000               -                 -    
               
-                -                  -    

     
221,000    

 - งบเงินอุดหนุน        221,000  
     

221,000                        -    
     

221,000  
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน             -              -    

              
-                 -                 -    

  
20,936,845              -    

 
20,936,845  

 
20,936,845    

 - งบเงินอุดหนุน                     -         20,936,845    
 

20,936,845  
 

20,936,845  
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สรุปผลการใช้จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

           ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได้ 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษฐ/์
หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู ้

1.โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

บกศ. 

                  

 - งบด าเนินงาน             1,520,000  
  

1,635,000  
  

3,155,000  
 - โครงการ 

            1,144,200  
  

1,004,100  
  

2,148,300  
1.โครงการปรับภาพลักษณ์
และเสรมิสร้างสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

              174,000  
    

824,100  
    

998,100  
2.โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
อาชีวศึกษาทวิภาคี 

              120,600  
             
-    

    
120,600  

3.โครงการส่งเสริมการ
ปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วย
คุณภาพและมาตรฐานใหม้ี
สมรรถนะและความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

              415,000  
    

160,000  
    

575,000  
4.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
และการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ               394,600  

      
10,000  

    
404,600  

5.โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังความเป็น
ไทย คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข 

                40,000  
      

10,000  
      

50,000  
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  ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได้ 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษฐ/์
หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู ้

1.โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

บกศ. 

                  

 - งบด าเนินงาน               375,800      630,900  
  

1,006,700  
 - โครงการ 

              375,800      630,900  
  

1,006,700  
6.โครงการปรับภาพลักษณ์
การจัดการเรยีนการสอน
สายวิชาชีพในเชิงประจักษ์ 

              190,000        10,000  
    

200,000  
7.โครงการเพิม่ปริมาณ
ผู้เรยีนสายวิชาชีพด้วยการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้เรยีน 

                20,000               -    
      

20,000  
8.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 

                       -          95,000  
      

95,000  
9.โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือและการบริหาร
จัดการเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

              145,800      364,900  
    

510,700  
10.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                20,000      161,000  
    

181,000  
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สรุปรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ  2559 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

           รายการ/ 
เดือน 

ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ รวมรายเดือน 

 ตุลาคม 58 166,445.58 20,982.17 2,312.54 1,199.00 190,939.29 
 พฤศจิกายน 58 271,203.30 37,560.64 2,986.48 1,206.00 312,956.42 
 ธันวาคม 58 212,888.62 28,136.93 3,224.34 5,129.00 249,378.89 
 มกราคม 59 207,230.12 29,186.60 2,931.59 10,391.00 249,739.31 
 กุมภาพันธ์ 59 168,929.61 29,909.71 3,431.71 1,721.00 203,992.03 
 มีนาคม 59 141,929.24 20,214.17 2,644.94 1,029.00 165,817.35 
 เมษายน 59 101,298.13 12,673.88 2,163.11 535.00 116,670.12 
 พฤษภาคม 59 199,519.38 31,845.77 2,780.56 1,147.00 235,292.71 
 มิถุนายน 59 271,117.75 45,794.72 3,919.63 5,319.00 326,151.10 
 กรกฎาคม 59 235,217.77 29,653.12 2,096.03 6,397.00 273,363.92 
 สิงหาคม 59 232,087.85 41,292.80 3,276.18 3,231.00 279,887.83 
 กันยายน 59 192,703.51 32,522.22 2,834.00 2,939.00 230,998.73 

รวม 2,400,570.86 359,772.73 34,601.11 40,243.00 2,835,187.70 
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1.5 ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรสิ่งก่อสร้างอาคารและท่ีดิน 
 

ประจ าปีบงประมาณ 2538 
ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

บ้านพักผู้บริหารระดับ 8 
บ้านพักครู 6 หน่วย 
อาคารพัสดุกลาง 
ระบบประปา 
ระบบไฟฟ้า 
อาคารอ านวยการ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น 

1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 

580,000.00 
2,554,000.00 
5,408,000.00 
2,490,000.00 
2,169,371.00 
8,841,097.00 

11,855,031.00 
20,698,872.00 

 

รวม 8 รายการ 54,596,371.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2539 
ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
 
2 

ถนนคอนกรีต ขนาดพ้ืนที่ 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ท่อระบายน้ ายาว 500 เมตร 

 
1 รายการ 
1 รายการ 

 
344,000.00 
200,000.00 

 
 

รวม 2 รายการ 544,000.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2540 
ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
2 
3 

เสาธง 
ท่อระบายน้ า ยาว 1,000 เมตร 
ถนน คสล. พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร 
หนา 0.12 เมตร 

1 รายการ 
1 รายการ 

 
1 รายการ 

103,000.00 
400,000.00 

 
2,100,000.00 

 
 
 

รวม 3 รายการ 2,603,000.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2541 
ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงพื้นท่ีถมดิน 7,333 ลูกบาศก์เมตร 1 รายการ 440,000.00  
รวม รายการ   

 

ประจ าปีบงประมาณ 2542 
ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
2 

โรงอาหารเอนกประสงค์ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

1 หลัง 
1 รายการ 

3,000,000.00 
500,000.00 

 

รวม 2 รายการ 3,500,000.00  
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ประจ าปีบงประมาณ 2543 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
2 
3 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ปรับปรุงกั้นห้อง 

1 หลัง 
1 รายการ 
1 รายการ 

15,261,522.00 
500,000.00 
600,000.00 

 

รวม 3 รายการ 16,361,522.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2544 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
2 
3 

รั้ว คสล. ยาว 898 เมตร 
รั้ว คสล. ประกอบเหล็ก ยาว 763 เมตร 
ถนน คสล. ผิวจราจร 1,600 ตารางเมตร 

1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 

1,005,800.00 
1,808,300.00 

832,000.00 

 

รวม 3 รายการ 3,646,100.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2545 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ถนน คสล. ผิวจราจร 1,200 ตารางเมตร 1 รายการ 620,000.00  

รวม 1 รายการ 620,000.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2547 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ 1 รายการ 5,700,000.00  

รวม 1 รายการ 5,700,000.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2550 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ปรับปรุงพื้นท่ีสนามฟุตบอล ประมาณ 3,000 

ลูกบาศก์เมตร (ขนาดไม่น้อยกว่า 80 * 120 
เมตร) 

 
1 รายการ 

 
1,795,000.00 

 
 

รวม 1 รายการ 1,795,000.00  
 

ประจ าปีบงประมาณ 2553 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม

ครุภัณฑ ์ 
พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 3,000 ตารางเมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 

1  หลัง  
 
25,000,000.00 
  3,750,000.00 
21,250,000.00                

 

รวม 1 รายการ 25,000,000.00  
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ประจ าปีบงประมาณ 2557 

 

ประจ าปีบงประมาณ 2558 

 

อาคารรวมทั้งสิ้น.....12....หลัง  มีห้องทั้งสิ้น...211....ห้อง  ได้แก่ 
 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ข้อมูลปลูกสร้างอาคารสถานที่  

 

ล าดับ ชื่ออาคาร จ านวน สร้างเม่ือ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. บ้านพักผู้บริหาร 7-8 1 หลัง 6 มี.ค.40 580,000  
2. บ้านพักครู 6 หน่วย 1 หลัง 6 มี.ค.40 2,554,000  
3. อาคารพัสดุกลาง 1 หลัง 6 มี.ค.40 5,408,000  
4. อาคารควบคุมระบบประปา 1 หลัง 31 มี.ค.40 2,490,000  
5. ตึกอ านวยการ 1 หลัง 24 ก.ค.40 8,841,097  
6. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง 24 ก.ค.40 11,855,031  
7. อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 24 ก.ค.40 20,698,872  
8. โรงอาหารเอนกประสงค์ 1 หลัง 24 พ.ค.40 2,990,000  
9. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง 22 ก.ย.44 15,261,522  
10. อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ 1 หลัง 12 ก.พ.48 5,700,000  
11. อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อม

ครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ ากว่า 3,000 ตร.ม. 
1 หลัง 12 ก.ย.54 21,400,000  

12. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1,088 ตารางเมตร 

1 หลัง พ.ศ.2557 9,100,000  

13. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พ้ืนที่ไม่ต่ า
กว่า 1,920 ตารางเมตร 

1 หลัง พ.ศ.2558 
 

16,800,000  

 แหล่งข้อมูล : งานอาคาร 
  ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 ก.ย.59 

    

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่

ต่ ากว่า 1,088 ตารางเมตร 
1  หลัง 9,100,000   

 
 

รวม 1 รายการ 9,100,000  

ล าดับที่ รายการ จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 

1,920 ตารางเมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 

1  หลัง  
 

16,800,000  
3,360,000 

13,440,000 

 

รวม 1 รายการ 16,800,000    
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ข้อมูลห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 
 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ อาคารอุตสาหกรรม   

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 2 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 2 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 1 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 3 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 8 ห้อง  

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 8 ห้อง  
 แผนกวิชาเครื่องกล    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 6 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 3 ห้อง  
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ข้อมูลห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง   

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 3 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 3 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 1 ห้อง  
 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์   

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 3 ห้อง  

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 อาคารเรียนพื้นฐาน-สามัญ    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 21 ห้อง  
2. ห้องพักครู อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 1 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 1 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 10 ห้อง  
 อาคารเรียน 60 ปี    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารเรียน 60 ปี 18 ห้อง  
2. ห้องพักครู อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียน 60 ปี 10 ห้อง  
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 
 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ตั้ง จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหตุ 

 อาคารอ านวยการ อาคารอ านวยการ   
1. ห้องผู้อ านวยการ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
2. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
3. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
4. ห้องปฏิบัติงานการเงิน-การบัญชี อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
5. ห้องปฏิบัติงานแนะแนว อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
6. ห้องปฏิบัติงานพยาบาล อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
7. ห้องปฏิบัติงานทะเบียน อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
8. ห้องปฏิบัติงานสารบัญ-งานบุคลากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
9. ห้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
10. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
11. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
12. ห้องปฏิบัติงานแผนและความร่วมมือ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
13. ห้องปฏิบัติงานโครงการพิเศษ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
14. ห้องปฏิบัติงานเอกสาร-การพิมพ์ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
15. ห้องปฏิบัติงานพัสดุ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
16. ห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน-นักศึกษา อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
17. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
18. ห้องปฏิบัติงานวิจัย-นวัตกรรม อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
19. ห้องปฏิบัติงานประกันคุณภาพ อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
20. ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
21. ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  

 อาคารพื้นฐาน-สามัญ    
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ อาคารพ้ืนฐาน-สามัญชั้น 1 1 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต อาคารพ้ืนฐาน-สามัญชั้น 1 1 ห้อง  

 อาคารเรียน 60 ปี    
1. ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต อาคารเรียน 60 ปี ชั้น 1 1 ห้อง  

 
แหล่งข้อมูล : งานอาคาร 
ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 กันยายน 2559 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ตั้ง 
จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหต ุ

 อาคารสถานที่    

1. ห้องปฏิบัติงาน อาคารสถานที ่ 2 ห้อง  
2. ห้องเก็บของ อาคารสถานที ่ 1 ห้อง  
 อาคารห้องสมุด    

1. ห้องสมุด อาคารห้องสมุด 1 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการภาษาจีน อาคารห้องสมุด 1 ห้อง  
3. สหกรณ์ร้านค้า อาคารห้องสมุด 1 ห้อง  
 อาคารศูนย์อาหาร    

1. ร้านค้าขายอาหาร อาคารศูนย์อาหาร 8 ห้อง  
2. ห้องเก็บของ อาคารศูนย์อาหาร 1 ห้อง  
3. ห้อง To Be number one อาคารศูนย์อาหาร 2 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารศูนย์อาหาร 2 ห้อง  

 
ข้อมูลสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

สนามกีฬา จ านวน 
ฟุตบอล 1 สนาม 
วอลเลย์บอล 2 สนาม 
ตะกร้อ 1 สนาม 
บาสเกตบอล 1 สนาม 

 

ข้อมูลห้องน้ า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ชื่ออาคาร ประเภท จ านวนห้อง 
อาคารอ านวยการ ห้องน้ าชาย 9 
 ห้องน้ าหญิง 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ห้องน้ าชาย 5 
 ห้องน้ าหญิง 5 
อาคารสามัญ ห้องน้ าชาย 5 
 ห้องน้ าหญิง 5 
ห้องน้ านักเรียน-นักศึกษา ห้องน้ าชาย 10 
 ห้องน้ าหญิง 10 

 
 
แหล่งข้อมูล : งานอาคาร   ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 กันยายน 2559 
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วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

รายละเอียดที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ชื่ออาคาร/แผนกวิชา รายการห้องปฏิบัติการพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนที่ (ตรม) 
อาคารช่างอุตสาหกรรม1หลัง 1.ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ 360 ตรม 
แผนกวิชาการก่อสร้าง 2.ห้องมุมวิชาการ 60 ตรม 
 3.ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 60 ตรม 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1.ห้องปฏิบัติงานวิเคราะห์วงจรอิเล็กฯ 60 ตรม 
 2.ห้องปฏิบัติงานวงจรอิเล็กฯ 60 ตรม 
 3.ห้องปฏิบัติงานโทรทัศน์ 60 ตรม 
 4.ห้องปฏิบัติงานโทรคมนาคม 60 ตรม 
 5.ห้องปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 60 ตรม 
 6.ห้องปฏิบัติงานวงจรดิจิตอล 60 ตรม 
 7.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 60 ตรม 
 8.ห้องมุมวิชาการ 60 ตรม 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1.ห้องปฏิบัติงานเครื่องเสียง 60 ตรม 
 2.ห้องปฏิบัติงานหุ่นยนต์ 360 ตรม 
อาคารช่างยนต์ 1 หลัง 1.ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครื่องยนต์ 60 ตรม 
 2.พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ 450 ตรม 
อาคารชั่วคราว 1 หลัง 1.ห้องปฏิบัติงาน 60 ตรม 
 2.ห้องเก็บวัสดุ 20 ตรม 
อาคารพื้นฐานสามัญ 1 หลัง ห้องปฏิบัติการสอน 1,200 ตรม 
อาคาร 60 ปี 1 หลัง 1.ห้องปฏิบัติงานการบัญชี 1 40 ตรม 
 2.ห้องปฏิบัติงานการบัญชี 2 40 ตรม 
 3.ห้องปฏิบัติงานการบัญชี 2 40 ตรม 
 4.ห้องปฏิบัติงานการขายตรง 40 ตรม 
 5.ห้องปฏิบัติงานการขายปลีก 40 ตรม 
 6.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1 40 ตรม 
 7.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2 40 ตรม 
 8.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 3 40 ตรม 
 9.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 4 40 ตรม 
 10.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 5 40 ตรม 
 11.ห้องปฏิบัติงานสารสนเทศ 1 60 ตรม 
 12.ห้องปฏิบัติงานสารสนเทศ 2 60 ตรม 
 13.ห้องปฏิบัติงานพิมพ์ดีดไทย 60 ตรม 
 14.ห้องปฏิบัติงานพิมพ์ดีดอังกฤษ 60 ตรม 
 15.ห้องปฏิบัติงานการขายตรง 60 ตรม 
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รายละเอียดที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ชื่ออาคาร/แผนกวิชา รายการห้องปฏิบัติการพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนที่ (ตรม) 
อาคารพ้ืนฐานสามัญ 1 หลัง 16.ห้องปฏิบัติงานการขายปลีก 60 ตรม 
อาคาร 60 ปี 1 หลัง (ต่อ) 17.ห้องปฏิบัตงิานอาหาร 60 ตรม 
 18.ห้องปฏิบัติงานอินเตอร์เน็ต 180 ตรม 
อาคารศูนย์อาเซียน 1 หลัง 1.ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 60 ตรม 
 2.ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ 180 ตรม 
 3.ห้องเรียนรู้อัจฉริยะ 60 ตรม 
อาคารปฏิบัติงานไฟฟ้า 1 หลัง 1.ห้องปฏิบัติงานสอน 160 ตรม 
 2.ห้องพักครู 80 ตรม 
 3.ห้องเก็บของ 120 ตรม 
อาคารคหกรรมธุรกิจ ห้องเรียนคหกรรม 32 ตรม 
 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ตรม 
 สหกรณ์ร้านค้า 32 ตรม 
อาคารศูนย์อาหาร 1 หลัง ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 16 ตรม 
 ห้องรับประทานอาหาร 16 ตรม 
 ห้องน้ า 16 ตรม 
อาคารอ านวยการ 1 หลัง ห้องผู้อ านวยการ 24 ตรม 
 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 16 ตรม 
 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 16 ตรม 
 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 16 ตรม 
 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 16 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานการเงิน-การบัญชี 64 ตรม 
 ส านักงานอาชีวศึกษาจัวหวัดสระแก้ว 8 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานทะเบียน 64 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานสารบรรณ-งานบุคลากร 24 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 16 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานพัสดุ 48 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ์ 24 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 64 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานโครงการพิเศษ 24 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 64 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะ 48 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 64 ตรม 
 ห้องประชุม 1 108 ตรม 
 ห้องประชุม 2 48 ตรม 
 ห้องเก็บเอกสาร 48 ตรม 
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วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
รายละเอียดที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 

 

ชื่ออาคาร/แผนกวิชา รายการห้องปฏิบัติการพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนที่ (ตรม) 
อาคารเทคนิคพ้ืนฐาน 1 หลัง ห้องปฏิบัติการสอน 168 ตรม 
 ห้องปฏิบัติงาน 150 ตรม 
 ห้องเก็บของ 40 ตรม 
 ห้องน้ า 10 ตรม 
อาคารช่างอุตสาหกรรม 1 หลัง 1.ห้องปฏิบัติการสอนทฤษฎี 40 ตรม 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 2.ห้องปฏิบัติงานเชื่อมชั้นสูง 20 ตรม 
 3.พื้นที่ปฏิบัติงานฝึกฝีมือ 300 ตรม 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 1.ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 40 ตรม 
 2.ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 20 ตรม 
 3.ห้องปฏิบัติงานเครื่องวัดไฟฟ้า 30 ตรม 
 4.ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบไฟฟ้า 30 ตรม  
 5.ห้องปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้า 40 ตรม 
 6.ห้องปฏิบัติงานพันมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า 40 ตรม 
 7.ห้องปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 40 ตรม 
 8.ห้องประชุมแผนก 100 ตรม 
 9.ห้องปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 20 ตรม 
 10.ห้องปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร 30 ตรม 
 11.ห้องปฏิบัติงานควบคุมไฟฟ้าและนิวแมติกส์ 30 ตรม 
 12.ห้องปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศ 40 ตรม 
 13.ห้องจ าลองงานออกแบบเสมือนจริงทดลอง

ระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นสูง 
40 ตรม 
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แบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ชื่อสถานศึกษา  (1) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   จังหวัด  (2) สระแก้ว 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา ผลผลิต ปวช. จ านวน 1,867 คน  จ านวนห้องเรียน 60 ห้อง 

      จ านวนนักเรียนนักศึกษา ผลผลิต ปวส. จ านวน 1,081 คน  จ านวนห้องเรียน 39 ห้อง 
      จ านวนนักเรียนนักศึกษา ผลผลิต ระยะสั้น จ านวน 1,033 คน  จ านวนห้องเรียน 30 ห้อง 
      จ านวนนักเรียนนักศึกษา ทวิศึกษา (เฉพาะที่มาเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา) จ านวน 64 คน  จ านวนห้องเรียน 3 ห้อง 

             

ล าดับ
ที ่

              ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                      
(3) 

จ านวนช้ัน  
(4) 

  ขนาด
พื้นที ่    

(ตร.ม.)      
(5) 

(6)ประเภทการใช้งาน (ห้อง) 

หมายเหต ุ   ห้องเรียน    
(6.1) 

ห้องปฏิบัติการ
(6.2) 

ห้องกิจกรรม
(6.3) 

ห้องท างาน
(6.4) 

จ านวน
ครอบครัวท่ี

เข้าพัก     
(6.5) 

  **ระบุลักษณะอาคาร**เช่น                 
1 อาคารเรียนพ้ืนฐาน-สามัญ 4      2,688  20 2 3 1  -   

2 อาคารเรียนปฏิบัติการ(อาคารเรียน 60 ปี) 4      2,688  13 12  - 1  -   

3 อาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 4      4,320  1 15  -  -  -   

4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4      1,920  11 4  - 1  -   
5 อาคารห้องประชุมและอาคารงานกิจกรรม 2      1,200   -  - 6  -  - *ปรับปรุงจาก

อาคารเรยีนวิชา
ช่างก่อสร้างและ

อาคารพัสดุ
กลาง(เดิม) 
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ล าดับ
ที ่

              ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                      
(3) 

จ านวนช้ัน  
(4) 

  ขนาด
พื้นที ่    

(ตร.ม.)      
(5) 

(6)ประเภทการใช้งาน (ห้อง) 

หมายเหต ุ   ห้องเรียน    
(6.1) 

ห้องปฏิบัติการ
(6.2) 

ห้องกิจกรรม
(6.3) 

ห้องท างาน
(6.4) 

จ านวน
ครอบครัวที่

เข้าพัก     
(6.5) 

  **ระบุลักษณะอาคาร**เช่น                 
6 อาคารเรียนแผนกวิจิตรศิลป์ 1        400  3 2  -  -  -   

7 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 3      1,088   - 2 3  -  -   

8 อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมช่าง 4      2,304  17 4  - 3  -   

9 อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1        960   - 5  - 1  -   

10 อาคารโรงฝึกงานแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 1        480  1 2  - 1  -   

11 อาคารตึกอ านวยการ 3      1,944   -  -  - 24  -   

12 อาคารส านักงาน งานปกครอง 1        128   -  -  - 4  -   

13 อาคารบ้านพักผู้อ านวยการระดับ 8 2        320   -  -  -  - 1   

14 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2        768   -  -  -  - 6   

15 อาคารบ้านพักครู 1        160   -  -  -  - 5   
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1.6 ข้อมูลด้านนักเรียน-นักศึกษา 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวมทั้งสิ้น 2,948 คน 
   

หน่วย : คน 
  ภาคเรียนที่ 2/2559 (ปีปัจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 
  ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 ปี่ท่ี 3 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 789 571 507 1,867 632 449 1,081       2,948 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชาช่างยนต์/เครื่องกล 133 116 102 351 123 79 202       553 
 - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 52 14 25 91 16 7 23       114 
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 171 133 94 398 203 114 317       715 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 102 64 71 237 62 49 111       348 
 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 12        -    36        -           -           -          36 
 - สาขาวิชาก่อสร้าง 67 44 20 131 37 22 59       190 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                       
 - สาขาวิชาการบัญชี 92 74 75 241 90 82 172       413 
 - สาขาวิชาการตลาด 31 16 37 84 35 23 58       142 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 87 67 234 41 73 114       348 
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        -           -           -           -    25        -    25       25 
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม                       
 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 9 3 5 17             17 
4. ประเภทวิชาคหกรรม                       
 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 16 8 11 35             35 
5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12        -           -    12             12 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษา จ าแนกเป็นชั้นปี และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2559 และแผน 2560-2564 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ปี
การศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ระดับปริญญาตรี รวม 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ผู้ส าเร็จ ปวส.1 ปวส.2 รวม ผู้ส าเร็จ ปี.1 ปี2 รวม ผู้ส าเร็จ ผู้เรียน ผู้ส าเร็จ 

2555 502 439 387 1,328 331 267 195 462 181 0 0 0 0 1,790 512 
2556 685 442 434 1,561 350 379 249 628 233 0 0 0 0 2,189 583 
2557 713 528 403 1,644  464 331 795  0 0 0 0 2,439  
2558 810 611 515 1,936 417 508 417 925 369 0 0 0 0 2,861 786 
2559 810 656 548 2,014 0 641 465 1,106 0 0 0 0 0 3,120 0 
2560 600 810 656 2,066 0 380 641 1,021 0 50 0 0 0 3,087 0 
2561 600 600 810 2,010 0 540 380 920 0 50 50 100 0 2,930 0 
2562 700 600 600 1,900 0 540 540 1,080 0 50 50 100 0 2,980 0 
2563 700 700 600 2,000 0 600 540 1,140 0 50 50 100 0 3,140 0 
2564 700 700 700 2,100 0 680 600 1,280 0 50 50 100 0 3,380 0 
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แผนรับนักศึกษาและผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 5 ปีการศึกษา 

 

สาขา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ปี 1 ปี 2 ผู้ส าเร็จ ปี 1 ปี 2 ผู้ส าเร็จ ปี 1 ปี 2 ผู้ส าเร็จ ปี 1 ปี 2 ผู้ส าเร็จ ปี 1 ปี 2 ผู้ส าเร็จ 

เทคโนโลยีบัณฑิตการบัญชี 25 0 0 25 25 25 25 25 50 25 25 75 25 25 100 
เทคโนโลยีบัณฑิตการไฟฟ้า 25 0 0 25 25 25 25 25 50 25 25 75 25 25 100 
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1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 
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1.สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 1.1 สภาพการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้
ก าหนดวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมการ 
  เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ  บุคลากร  และทรัพยากร 
   1.1  ด้านงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดสรรงบประมาณในปี 2558 ไว้ใน
การจัดท าประกันคุณภาพสถานศึกษา 
   1.2  ด้านบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ประชุมชี้แจง  สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจในการจัดท าประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
   1.3  ด้านทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน 
 

  2.  ขั้นวางแผน 
   2.1  จัดระบบประกันคุณภาพภายในแบบทุกคนมีส่วนร่วม   
   2.2  จัดท าส าเนาแบบฟอร์มเครื่องมือการประเมินภายในของสถานศึกษา 
   2.3  ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบระบบประกันคุณภาพ  ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว 
   2.4  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   

  3.  ขั้นด าเนินการ 
   3.1  บุคลากรของสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในส าหรับ
วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 
   3.2  หัวหน้าแผนกวิชาและคณะผู้บริหารตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   
   3.3  หัวหน้างานได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามระเบียบส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานอาชีวศึกษา 
   3.4  แผนกวิชาประเมินตนเองและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   3.5  คณะกรรมการประเมินภายในของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
การจัดการศึกษา  ครู-อาจารย์  ผู้บริหาร  หน่วยงาน  แผนกวิชา  ผู้ปกครอง  สถานประกอบการและ
ชุมชน 
      3.6  การประเมินและรวบรวมข้อมูลได้ประเมินตามความเหมาะสมสภาพความเป็นจริง 
ของแต่ละมาตรฐาน 
 
 
 

1.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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    4.  ข้ันสรุปและรายงาน 
   4.1  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 
   4.2  ก าหนดแนวทางปรับปรุงในส่วนที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 
   4.3  เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้กับบุคลากรและชุมชนรับทราบ 
 

 2.ผลการประเมินภายใน 
 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินภายในที่คะแนนเฉลี่ย..อยู่ในระดับ..สรุปได้ดังนี้..  

มาตรฐานที่ 
จ านวนตัว

บ่งชี้
ทั้งหมด 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ได้ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 
ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

8 7 - 1 - - 

2 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

5 5 - - - - 

3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 12 12 - - - - 

4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 1 - - - - 

5 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

2 1 1 - - - 

6 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

4 4 - - - - 

7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1 1 - - - - 
รวม 33 31 1 1 - - 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
       

 

3.จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา  
จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
4. สถานศึกษาพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่น 

ของสถานศึกษา 
5.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการ วิชาชีพ แก่บุคคลทั่วไปและสังคม 
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จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา 
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2. น าผลการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนา

อาชีพ           และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม 
3. ควรจัดประกวดและน าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
5. พัฒนาหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและก ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนด้านวิชาและวิชาชีพ ให้มีความรู้ทักษะสามารถสอบผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและผ่านการทดสอบ V-net 
7. สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ครบทุกสาขาวิชา 
8. พัฒนาการด าเนินงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั้ง  ด้าน อย่างจริงจังเพื่อลดควา ม

เสี่ยงให้ลดน้อยลง 
 9.  พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โรงฝึกงาน วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

5.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษา  ในอนาคตโดยจัดท าในรูปแบบของ

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1.  จัดท าโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ  ด้านวิชาชีพ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  วิจัยสถาบัน  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้มากข้ึน 
 3.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีคุณวุฒิ วิทยฐานะที่สูงขึ้นให้มากขึ้น 
 4.  ส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียน สิ่งพิมพ์  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 5.  จัดหาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม  ให้ครบทุกแผนกวิชา 
 6.  จัดหาแหล่งเรียนรู้  แหล่งเงินทุน  และระดมทรัพยากรให้มากข้ึน 
 7.  ส่งเสริมให้มีการจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนในรายวิชาที่ต้องการสอบ V-NET เพ่ือเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเพ่ือส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติสูงขึ้นไป 
 8. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

  9.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการของโครงการ ตามวงจรคุณภาพ PDCA  ให้ครบทุกข้ันตอน 
และน าข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนางานที่จัดเจน 
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วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว 

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย 

ค าขวัญของจังหวัดสระแก้ว 

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ าตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร  

ตราประจ าจังหวัด         ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถาน
ปราสาท   เขาน้อยสีชมพู ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังสุดเป็น
สระน้ ามีดอกบัว  

 

 

 

 

 

  ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือ      ดอกแก้ว 

 

 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด  คือ      ต้นมะขามป้อม 

 

 

 

 

 

 1.9 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสระแก้ว 

   ชื่อจังหวัดสระแก้วมีที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2   
สระ    ในสมัยกรุงธนบุรีประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ
ครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา ( เขมร) ได้แวะพักกองทัพ
ที่บริเวณสระน้ าทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ าจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว 
สระขวัญ" และได้น าน้ าจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ า
บริสุทธิ์ สระแก้วเดิม  มีฐานะเป็นต าบลซึ่งสมัยก่อนทางราชการได้ตั้งเป็นด่านส าหรับตรวจคน และสินค้า 
เข้า-ออกมีข้าราชการต าแหน่งนายกองท าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอ ชื่อว่า "กิ่งอ าเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทร์บุรี โดยใช้ชื่อ
สระน้ าเป็นชื่อกิ่งอ าเภอมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ซึ่งได้มีพระราช
กฤษฎีกา  ยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอชื่อว่า  " อ าเภอสระแก้ว "  ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี
และต่อมาเมื่อ  1 ธันวาคม   2536   ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที2่ กันยายน 2536 เป็นผลให้จังหวัดสระแก้ว ได้เปิดท า
การใน วันที ่1 ธันวาคม 2536 โดย   เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย  

ตามรอยประวัติศาสตร์  

จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมี
การ ค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอกต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบ
โบราณวัตถุอีก เช่น ที่อ าเภออรัญประเทศและเขตอ าเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็น
ชุมชนส าคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี   มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมี
กษัตริย์ หรือผู้ครองเมืองนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย   ดังจะเห็นได้จาก
โบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอ าเภออรัญประเทศ ซึ่งถือ
กันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทยสร้างข้ึนราวปี
พุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ยังพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอมระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 
ในแถบนี้ อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐปราสาทหิน เตาเผเครื่องถ้วยและคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือ
ร่องรอย ปรากฏในปัจจุบัน เช่น จารึกพบที่ปราสาทสล็อกก็อกธมอีก 2 หลักซ่ึงในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 
15 ปราสาทสล็อกก็อกธมได้ถูกสร้างข้ันเพ่ือเป็นเทวสถานของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสล็อกก็อกธม
หลัก ที่ 1 ได้กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช 1480 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 โปรดให้น าศิลาจารึกมาปักไว้ที่
ปราสาทสล็อกก็อกธม เพ่ือประกาศห้ามเรียกข้าของเทวสถานแห่งนี้ ไปใช้ในกิจการอ่ืน แต่ให้ข้าของเทวส
ถาน ได้บ ารุงรักษาและบูชาพระศิวลึงค์หรือรูปเคารพ ซึ่งได้ประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสล็อกก็อกธมนี้
ตลอดไป ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งได้กล่าวสรรเสริญ พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถาน
แห่งนี้จนส าเร็จ พร้อมจารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรม และศาสนา เป็นต้น จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี้ 
สามารถบ่งบอกให้ทราบถึงระบบการปกครองของอาณาจักรขอม โบราณบนผืนแผ่นดินสระแก้วแห่ง
นี้  เปรียบเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนที่มีคุณค่าเป็น คุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง  
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   แผนที่และอาณาเขตติดต่อ  

 

 

 

 

                อาณาเขตและการปกครอง  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอครบุรี   จังหวัด
นครราชสีมา และอ าเภอละหานทราย               
จังหวัดบุรีรัมย์                                                        
ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอสอยดาว    จังหวัด
จันทบุรี                                   ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา                                               
ทิศตะวันตก ติดต่อกบัอ าเภอกบินทร์บุรี 
อ าเภอนาดี     จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

 

 

จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 7  อ าเภอ และ   2   กิ่งอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง  อ าเภอ
วัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ  อ าเภอตาพระยา   อ าเภอเขาฉกรรจ์  อ าเภอวังน้ าเย็น  อ าเภอคลองหาด  
กิ่งอ าเภอโคกสูง และกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น     ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 
4,496,961 ไร่  
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ระยะทางจากอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอใกล้เคียง  

                   อ าเภอเมือง-อ าเภอเขาฉกรรจ์ 19 กิโลเมตร           

     อ าเภอเมือง-อ าเภอวัฒนานคร 38 กิโลเมตร            

                   อ าเภอเมือง-อ าเภอวังน้ าเย็น 50 กิโลเมตร                

 อ าเภอเมือง-อ าเภออรัญประเทศ 54 กิโลเมตร  

                   อ าเภอเมือง-อ าเภอคลองหาด 65 กิโลเมตร           

     อ าเภอเมือง-อ าเภอตาพระยา 100 กิโลเมตร  
  

ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง  

 

                  จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดนครราชสีมา 184 กิโลเมตร   

    จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดปราจีนบุรี 188 กิโลเมตร  

                  จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดจันทบุรี 258 กิโลเมตร      

        จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดฉะเชิงเทรา 286 กิโลเมตร 
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การเดินทาง 

ทางรถยนต์  

การเดินทางไปจังหวัดสระแก้วสามารถใช้เส้นทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่  

1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้าม
มาลงที่เส้นทางหมายเลข  305  ผ่านอ าเภอองครักษ์    จังหวัดนครนายก   จากนั้นเข้าเส้นทางหลวง
หมายเลข  33           ผ่านอ าเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร  

2. จากกรุงเทพฯ   ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   1      แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทาง
หลวงหมายเลข 33   ผ่านจังหวัดนครนายก อ าเภอกบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 245กิโลเมตร  

3. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น
ให้ใช้เส้นทางไปอ าเภอพนมสารคามพอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 35 ให้เลี้ยวขวาไปทางอ าเภอกบินทร์บุรี 
โดยใช้เส้นทางหมายเลข   304    พอถึงประมาณกิโลเมตรที่  95 ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทางหลวง
หมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว  

ทางรถโดยสารประจ าทาง  

บริษัท ขนส่ง จ ากัด มีบริการรถโดยสารประจ าทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง
หมอชิต ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว   

ทางรถไฟ  

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ -สระแก้ว-อรัญประเทศ ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 02-223-7010, 02-223-7020  
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสระแก้ว 

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก 
หมู่ 3 ต าบลท่าเกษม เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ เป็น
ศูนย์รวมขวัญก าลังใจ และความสามัคคีในหมู่พสกนิกร
ชาวสระแก้วภายใน   มียอดหลักเมือง  และแผ่นทองดวง
เมืองที่พระบาทสมเด็จ-เจ้าอยู่หัวทรงเจิม  

 

สระแก้ว - สระขวัญ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสระแก้ว- 
สระขวัญ  ติดกับส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่
ในซอยเทศบาล  2  ก่อนเข้าตัวเมืองเล็กน้อย  

  

 
 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีเนื้อท่ีประมาณ 844  ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ อ.เมืองสระแก้ว,อ.วัฒนานคร,         
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ที่ท าการของอุทยานปางสีดา ตั้งอยู่ที่บ้านคลองน้ าเขียว 
หมู่ที่  7   ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 27 กม. น้ าตกอยู่ห่างจาอุทยาน 800 เมตร 
น้ าตกท้ิงตัวจากหน้าผาประมาณ 10 เมตร และเบื้องล่างมีแอ่งน้ าใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมาก  

 

 

 

 

 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ า อ าเภอ
วัฒนานคร ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองหมากฝ้าย
สถานที่แห่งนี้เป็นหน่วยงานของสวนอนุรักษ์
สัตว์ป่ากรมป่าไม้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2546

ตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเพ่ือ เป็นแหล่ง    เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่า
ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ 
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พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ประดิษฐานบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติการจัดสร้างนี้ 
เนื่องจากในอดีตกาลอ าเภอวัฒนาเป็นพื้นที่ๆสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชได้เคยเสด็จประทับในสงครามแถบดินแดน
บูรพาเม่ือปี พ.ศ.2136 พระบรมรูปประทับยืนชูดาบเหนือพระ
เศียร  

 

วัดอนุบรรพต หรือเขาน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านใหม่หนองไทรมีพระอุโบสถท่ีสวยงาม ภายในพระอุโบสถ
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ ารองเนื้อทองเหลือง ซึ้งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ  

 ปราสาทเขาน้อยสีชมพู   ตั้งอยู่ไนวัดเขาน้อยสีชมพูต าบล            
คลองน้ าใส  เป็นหินปูนสูงจากพ้ืนประมาณ 130 เมตรมีบันได
ขึ้นเดินไปตามทางลาดไม่ไกลก็จะเห็นตัวปราสาทเขาน้อยที่ได้รับ
การข้ึน            ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเป็น
ปราสาทเก่า และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งที่ผู้คนส่วน
ใหญ่มาเท่ียวชม  

อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นจุดชมวิวที่จะมองเห็นลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบโอบล้อมด้วย
ขุนเขาเทือกเขาส าคัญของอุทยานฯ คือเทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ณ อ าเภอตาพระยา  
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ละล ุเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ภาษา
เขมรแปลว่าทะลุอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการยุบตัวพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพ
องค์ประกอบดินต่างกัน ส่วนที่เป็นดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ
มองดูคล้ายก าแพงเมืองคล้ายกับแพะ แพะเมืองผี จังหวัดแพร่  

ถ้ าเขาทะลุ อยู่ที่อ าเภอเขาฉกรรจ์โดยรอบจะมีถ้ าน้อยอยู่ติดถึง32ถ้ าในส่วน
ของถ้ าทะลุจะเป็นถ้ าใหญ่ติดเขาฉกรรจ์มีฝูงค้างคาวเป็นล้านตัวและลิงป่าอีก
จ านวนมากจุดที่น่าสนใจของถ้ าเขาทะลุมีรอยพระพุทธบาทจ าลองและจุด
ชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว่างไกล  

 

 

 

 

 

 

 

เขาฉกรรจ์ เป็นภาพโดยรอบของเขาฉกรรจ์เป็นภูเขาท่ีส่วยงามมากส่วนใหญ่มักมาเท่ียวชมดูหมู่ค้างคาว
ออกหากินตอนเย็น และมาวิ่งออกก าลังกายเพราะระหว่างทางโดยลอบภูเขาจะไม่มีรถพลุกพล่านอากาศดี
มาก  
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ปราสาทสดอ็กก๊อกธม โบราณที่ใหญ่และส าคัญของจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ต าบลโคกสูง
สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในพุทธศตวรรษที่ 14 เพ่ือใช้ประดิษฐานรูปเคารพ  

การเดินทางไปปราสาทสด็อกก๊อกธม สามารถใช้รถยนต์เข้าไปได้โดยใช้เส้นทาง อรัญประเทศ-ตาพระยา 
ราว 20 กิโลเมตร จะอยู่ทางขวามือและถึงก่อนตัวอ าเภอตาพระยา 

 

 

 

 

 

ถ้ าน้ า อ าเภอคลองหาดตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาจันทร์แดงถ้ าลึก 500 เมตร ละดับน้ าสูง 10-220 ซม.ภายใน
เป็นหินงอกหินย้อยสวยงามบางบริเวณมีลักษณะคล้ายม้านและยังมีน้ าตกเล็กๆ ภายในถ้ าอีกด้วยเหมาะ
ส าหรับผู้รักการผจญภัยถ้ าน้ านี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวคลองหาดจังหวัดสระแก้ว  

อ่างเก็บน้ าท่ากระบาก เป็นอ่างเก็บน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขต
พ้ืนทีร่าบเชิงเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าแยก 
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร เป็น
เขื่อนดินสูง 17.50 เมตร ยาว 720 เมตร บริเวณ
โดยรอบ เป็นป่าโปร่ง มีทิวทัศน์สวยงาม 

 

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระแก้ว 
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    พระสยามเทวาธิราช อ าเภออรัญประเทศ  

 

 

 

หลวงพ่อขาว อยู่ที่อ าเภอวัฒนา
นคร 

 

 

 

 

                  

    หลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว  
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ของฝากของจังหวัดสระแก้ว  

 

 

 

 

แตงแคนตาลูป จุดเด่นที่สระแก้วคือเป็นแตงที่มีรสชาติหวานกรอบกว่าที่อ่ืนพันธุ์มีชื่อเสียงคือพันธุ์ฮันนี่
เวิลด์ และท๊อปมรีนปลูกมากในอ าเภอคลองหาด วัฒนานคร และอ าเภออรัญประเทศเป็นจุดที่ขายเยอะ
ที่สุด 
เกือบตลอดปี  
 

 

 

 

 

ข้าวหลามบ้านพร้าว มีทั้งแบบไส้สังขยาและไม่มีไส้แหล่งท าอยู่ที่บ้านพร้าว หมู1่ ต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานครหาซื้อได้ที่หมู่บ้าน และตลาดและเป็นข้าวหลามที่ข้ึนชื่อมากของอ าเภอวัฒนานคร  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
 

วิสยัทัศน์ การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1  

ให้จังหวัดมีอ านาจในเขตจังหวัด น าภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณ และ
งานอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด 

2.พัฒนาการบริการข้ันพ้ืนฐานการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัย
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

4.พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดย
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

5.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
6.พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึง

พอใจในการบริหารงานของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2557 - 2560) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโด
จีน 
 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
2.สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยาย

ช่องทางถนนและระบบราง เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วเข้ากับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา เพื่อลด 

ต้นทุนในทุกข้ันตอนของการกระจายสินค้า 
5.ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน 
6.ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง 

และการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า 
7.พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสถานศึกษา                                                                                                หน้า 70 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับ
การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด 
 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

เพ่ิมข้ึน 
2.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4.พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
5.สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
6.ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

เพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี 
เพ่ือลดการใช้สารเคมี 

7.ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น เกษตร-ทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรผสมผสาน 

8.เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะมันส าปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
พลังงานทดแทน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ขอม 
 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและ  ได้มาตรฐาน

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาท่ีเหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัด    เอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
2.พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 
3.ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
4.พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือคงสภาพการ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม  และประวัติศาสตร์ 
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
6.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
8.ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
3.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4.ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
5.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วมีรายได้

และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
6.ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานท า 
7.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8.ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
9.ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
10.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
11.บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน 
12.เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความ
ปลอดภัยและมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ 
1.เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในพื้นท่ีชายแดน 
2.พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน 
3.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
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บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ จุดแข็ง S (Strength) ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน บุคลากร สถานท ี

1. ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารงาน 
 

1. เป็นสถานศึกษาที่ร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1. บุคคลากรตรงตาม
คุณสมบัติในสาขาท่ี
เปิดสอน 

1. พ้ืนที่และอาคารสามารถ
รองรับการเรียนการสอนได้
ทุกระดับ 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
อุตสาหกรรม 
ด้านพาณิชยกรรม  
ด้านคหกรรม 
และด้านศิลปกรรม 
3. เป็นศูนย์กลางของจังหวัด
สระแก้ว 
4. อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
 

 

ตารางที่ 2 วเิคราะห์ จุดออ่น W (Weaknesses) ของวิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว 
 

สถานที่/ครุภัณฑ์ ครู นักเรียน 
1. ด้านครุภัณฑ์ มนการจัดการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ 
2. อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อนักเรียน 
นักศึกษา 
ด้านแผนกพาณิชยกรรม 

1. ขาดการส่งเสริม พัฒนาครู 
ด้านสาขาวิชาชีพ 
2. ครูมีภาระงานมากเกินไป ท า
ให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพต่ า 
 

1. เด็กออกกลางคัน 
2. เด็กขาดทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
3. นักเรียน นักศึกษาขาดคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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ตารางที่ 3 วเิคราะห์ โอกาส O (Opportunities) ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตลาดแรงงาน สถานที ่
1. ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลโดยมีนโยบายให้เพิ่ม
ผู้เรียนสายอาชีพท าให้ความ
ต้องการของผู้เรียนมากขึ้น 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
สนับสนุนส่งเสริม 
 

1. การเรียน การสอน ด้าน
อาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่
ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.ปริมาณความ
ต้องการก าลังคน
สายอาชีพของ
ประเทศมีสูง 

1. เป็นสถานศึกษาที่
เปิดสอนหลากหลาย 
สาขาวิชาชีพ เช่น 
ช่างอุตสาหกรรม  
ศิลปกรรม 
คหกรรม 

 
ตารางที่ 4 วเิคราะห์ อุปสรรค T (Theats) ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ภูมิล าเนา เงิน ครอบครัว 
1. ระยะทางภูมิล าเนาของ
นักเรียน นักศึกษาห่างไกล
กับสถานศึกษา 

1. ผู้ปกครองยากจน ท าให้ไม่สามารถ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเรียนได้ 

1. นักเรียน นักศึกษาบางส่วนมี
ปัญหาทางครอบครัว เช่น 
ครอบครัวแตกแยกส่งผลให้นักเรียน 
นักศึกษา มีปัญหาด้านจิตใจ และ
พฤติกรรม 
2. ผู้ปกครองฃาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ 
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บทที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษา 
แผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปี  2560-2563 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของสถานศึกษา 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 

2. พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพในทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริม/พัฒนา นักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
ภาคการผลิตในปัจจุบัน 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
 5. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศม่ันคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 7. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

3.  ปรัชญาของสถานศึกษา 
 พัฒนาคนพัฒนางาน  วิชาการเป็นเลิศ 
 ประเสริฐคุณธรรม  น้อมน ารู้รัก  สามัคคี 
 

4.เป้าประสงค์ 
1 .ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพื้นที่

บริการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

5.เอกลักษณ์(Uniqveness) 
สถานศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและบริการสังคม 
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6.อัตลักษณ์(identity) 
ส านึกดี     มีจิตอาสา     และทักษะวิชาชีพ 

ความหมาย   
1  ( ) ส านึกดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และประพฤติ  ปฏิบัติตามหลักของจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
2  ( ) มีจิตอาสา  หมายถึง  การมีจิตสาธารณะ  มีจิตบริการ  เป็นการกระท าท่ีค านึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
3   ( ) และทักษะวิชาชีพ  หมายถึง  มีความรู้  มีทักษะ  มีความสามารถประยุกต์หลักวิชาชีพที่ได้

เรียนรู้ออกมาเป็นผลงานโครงงาน โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรมที่มีประโยชน์/  
 

7.จุดเน้นของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 

 

ความหมาย   
 บริหารจัดการและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ การจัดการเรียนการ
สอน  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้ มีความเข้าใจ  สามารถน าหลักปรัชญาฯ  มาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

8.จุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม 

 

ความหมาย  เพ่ือสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ
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จุดเน้นของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 

 
ความหมาย   
 ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการและน าหลักปรัช การจัดการเรียนการสอน  ให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้ มีความเข้าใจ  สามารถน าหลักปรัชญาฯ  มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

จุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม 

 
ความหมาย  เพ่ือสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู ผู้เรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ 

มาตรการที่  2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
มาตรการที่  3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
มาตรการที่  2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือหน่วยงานและองค์กร
ท้องถิ่น 

มาตรการที่  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
มาตรการที่  5  ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
มาตรการที่  6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน 

มาตรการที่  5  ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
มาตรการที่  7  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรการที่  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา



 

  

  
 
      

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์   (Vision) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ  และภูมิภาค
อาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้าน
วิชาชีพในทุกระดับให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสาย
อาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริม/พัฒนา นักเรียน นักศึกษา 
รองรับสถานประกอบการเพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ภาคการ
ผลิตในปัจจุบัน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุก
ภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ 
5. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวติของประชาชน 
6. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศมั่นคง 
และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
7. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ เป้าประสงค ์

1 .ผู้เรียนทุกคนท่ีจบ
การศึกษา มีความรู้ตาม
มาตรฐานรายวิชา และ
จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีความรู้ ความสามารถ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายให้
ครอบคลมุพื้นท่ีบริการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. บริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มปริมาณ
ผู้เรยีนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 
 

1.จัดการเรียนการสอนในระบบทวิศกึษา 
2.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์และความรกัสามัคคีในหมู่คณะของนกัเรียนนกัศกึษา 
3.สร้างระบบเครือข่ายการติดตามผูเ้รียน 
4.เปิดโอกาสให้สถานศกึษา ชมุชน และท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
5.เปิดหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 
6.เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจดัการโลจสิติก 
7.ส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอน ภาษาเขมร และภาษาจนี 
8.วัดทั้งศนูย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานภายในวิทยาลัย เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน กอ่นเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
9.จัดหาอุปกรณก์ารเรียนของนักเรียน-นักศกึษา 
10.พัฒนาทกัษะแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงานสรา้งอาชีพ สร้างรายได้ 
11.พัฒนาการศึกษาวชิาชีพตามพระราชด าริ 
12.ขยายโอกาสการศกึษาวิชาชีพ และพัฒนาทกัษะอาชีพ เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
13.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มเรียน 
14.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
15.พัฒนาชุมชน ทอ้งถิน่ 
16.ส่งเสริมธนาคารขยะในสถานศกึษา 
17.ส่งเสริมปฏิรูปการอาชีวศกึษาเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
18.พัฒนาคุณภาพการจัดการ อาชีวศึกษา ทวิภาคี 
19.ยกระดับมาตรฐานทกัษะพืน้ฐานอาชีพ 
20.สร้างความร่วมมอืผลิตก าลังคนด้านอาชวีศึกษา 
21.พัฒนาระบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพอาชีวศึกษา 
22.ความร่วมมืออาชีวศกึษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
23.พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
24.ส่งเสริมผลงานวจิัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
25.พัฒนาอาชวีศึกษา 
26.จัดหาบุคลากรสนับสนนุ เพือ่คืนครูให้นกัเรียน 
27.ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชวีิตคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 
28.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล ในสถานศกึษา 
29.พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนด้านอาชีวศกึษา 
30.ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร ์หน้าที่พลเมอืง 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและขยาย
โอกาสอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคณุภาพ
ผู้เรยีน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเพิ่มขีด
ความสามารถฐานสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 

แผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปี 2560-2563 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 
 

ระดับภาพรวมของหน่วยงานยุทธศาสตร์ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพในทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวีการที่หลากหลายให้ครอบคลุม

พ้ืนที่บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความรักสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน 

นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบเครือข่ายการติดตามผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

เรียน การสอน 

กลยุทธ์ที่ 5 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

กลยุทธ์ที่ 6 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ภาษาเขมร และภาษาจีน 

กลยุทธ์ที่ 8 วัดทั้งศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานภายในวิทยาลัย เพ่ือทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและขยายโอกาสอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 9 จัดหาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน-นกัศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาทักษะแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ 

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 12 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม/พัฒนา นักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน

บุคลากร ภาคการผลิตในปัจจุบัน 
เป้าประสงค์ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวีการที่หลากหลายให้ครอบคลุม

พ้ืนที่บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มเรียน 

กลยุทธ์ที่ 14 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมธนาคารขยะในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 

 
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณภาพการจัดการ อาชีวศึกษา ทวิภาคี 

กลยุทธ์ที่ 19 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 20 สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา 

 
พันธกิจที่ 5 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวีการที่หลากหลายให้ครอบคลุม

พ้ืนที่บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเพ่ิมขีดความสามารถฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 24 ส่งเสริมผลงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 25 พัฒนาอาชีวศึกษา 
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พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศม่ันคง และก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 
เป้าประสงค์ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 26 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 27 ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
พันธกิจที่ 7 ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 28 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 30 ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
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แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการที่ 
พันธกิจที่ 1  
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน ด้าน
วิชาชีพในทุกระดับ
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มปริมาณผู้เรยีนสาย
อาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความ
รักสามคัคีในหมู่คณะของนักเรยีน นักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบเครือข่ายการติดตามผู้เรยีน 
กลยุทธ์ที่ 4 เปิดโอกาสใหส้ถานศกึษา ชุมชน และ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน การสอน 
กลยุทธ์ที่ 5 เปิดหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 
 

โครงการที่ 1.1 – 1.5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

กลยุทธ์ที่ 6 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน ภาษา
เขมร และภาษาจีน 
กลยุทธ์ที่ 8 โครงการรับทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และช่างเชื่อม 
โลหะ                                                     

โครงการที่ 1.6-1.8 

พันธกิจที่ 2      
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาสายอาชีพ
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างและขยายโอกาส
อาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 9 จัดหาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน-
นักศึกษา                                                  
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาทักษะแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
โอกาสสร้างงานสรา้งอาชีพ สร้างรายได้                                         
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตาม
พระราชด าริ                                              
กลยุทธ์ที่ 12 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

โครงการที่ 2.1-2.4 

พันธกิจที่ 3 
ส่งเสริม/พัฒนา 
นักเรียน นักศึกษา 
รองรับสถาน
ประกอบการเพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากร ภาคการ
ผลิตในปัจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา                                       
กลยุทธ์ที่ 14 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด                                                         
กลยุทธ์ที่ 15 อาชีวะพัฒนา                            
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมธนาคารขยะในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน 

โครงการที่ 3.1-3.5 
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แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการที่ 
พันธกิจที่ 4       
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในทุกภาค
ส่วนท่ีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรม
วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณภาพการจดัการ อาชีวศึกษา 
ทวิภาคี                                                    
กลยุทธ์ที่ 19 ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ                               
กลยุทธ์ที่ 20 สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา                                               
กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคณุภาพอาชีวศึกษา      

โครงการที่ 4.1-4.4 

พันธกิจที่ 5 
วิจัย สร้างนวัตกรรม 
จัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาอาชีพ
และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านเพิ่มขีดความสามารถ
ฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 24 ส่งเสริมผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์
ความรู ้

กลยุทธ์ที่ 25 พัฒนาอาชีวศึกษา 

โครงการที่ 5.1-5.4 

พันธกิจที่ 6 
ส่งเสริม/พัฒนา ครู
และบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศมั่นคง 
และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 26 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 27 ผลิต พัฒนาเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการที่ 6.1-6.3 

พันธกิจที่ 7 
ท านุบ ารุง ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที่ 28 เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม    และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 30 ปฏิรูปการสอนภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง             

โครงการที่ 7.1-7.4 
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บทที่ 4 ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการที่ 1.1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา  และ

มัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการที่ 1.2 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (ป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท) 

งานปกครอง 

3 โครงการที่ 1.3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา งานครูที่ปรึกษา 

4 โครงการที่ 1.4 โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ฝ่ายวิชาการ 

5 โครงการที่ 1.5 โครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาการ
บัญชีและสาขาไฟฟ้า 

ฝ่ายวิชาการ 

6 โครงการที่ 1.6 โครงการเปิดสาขาวิชา จัดการโลจิสติกส์ งานหลักสตูรฯ 
7 โครงการที่ 1.7 โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรายวิชา ภาษาเขมร 

และภาษาจีน 
งานหลักสูตรฯ 

8 โครงการที่ 1.8 โครงการรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาวิชา ช่าง
ไฟฟ้าก าลัง และช่างเชื่อมโลหะ 

แผนกวิชาช่างเชื่อมฯ/
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

9 โครงการที่ 2.1 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

10 โครงการที่ 2.2 โครงการพัฒนาทักษะแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) 

ฝ่ายแผนงานฯ 

11 โครงการที่ 2.3 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามพระราชด าริ งานโครงการพิเศษ 
12 โครงการที่ 2.4 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะ

อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่  ตลาดแรงงาน ( Fix it center) 
งานโครงการพิเศษ 

13 โครงการที่ 3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(อบรมการเขียนแผนธุรกิจที่เชื่อมโยงกับโครงการหารายได้ระหว่างเรียน) 

งานศูนย์บ่มเพาะ 

14 โครงการที่ 3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ 
To be number one)     

งานปกครอง 

15 โครงการที่ 3.3 โครงการอาชีวะพัฒนา งานโครงการพิเศษ 

16 โครงการที่ 3.4 โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา  แผนกวิชาการบัญชี 

17 โครงการที่ 3.5 โครงการส่งเสริมปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน ด้วยคุณภาพมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

งานหลักสูตรฯ 
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ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
18 โครงการที่ 4.1 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี งานทวิภาคี 

19 โครงการที่ 4.2 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ(กิจกรรม 
อบรม และทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน)     

แผนกวิชา/ฝ่าย
วิชาการ 

20 โครงการที่ 4.3 โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคน ด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองความต้องการผลิตและ บริการ 

งานความร่วมมือ 

21 โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษา แบบออนไลน์มาตรฐานสากล 

งานประกันฯ 

22 โครงการที่ 5.1 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน 
นานาชาติ(กิจกรรมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ EP/MEP)     

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

23 โครงการที่ 5.2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมวดภาษาอังกฤษ 

24 โครงการที่ 5.3 โครงการผลงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยฯ 

25 โครงการที่ 5.4 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา 

งานวิจัยฯ 

26 โครงการที่ 6.1 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน เพ่ือคืนครูให้นักเรียน งานบุคลากร 

27 โครงการที่ 6.2 โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และ      
บุคลากรทางการศึกษา 

งานบุคลากร 

28 โครงการที่ 6.3 โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร 

29 โครงการที่ 7.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 

งานกิจกรรม 

30 โครงการที่ 7.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม งานกิจกรรม 

31 โครงการที่ 7.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา 

งานศูนย์ก าลังคน 

32 โครงการที่ 7.4 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง 

หมวดภาษาไทย/
หมวดสังคม 

 



 
บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ  2560-2563 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพในทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  2.ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 
ยุทธศาสตร์  1.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการเรยีนการ
สอนในระบบทวิศึกษา 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และความรัก
สามัคคีในหมู่คณะของ
นักเรียน นักศึกษา 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบ
เครือข่ายการติดตามผู้เรยีน 
 

โครงการที ่1.1 โครงการ
จัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสตูรอาชีวศึกษา  และ
มัธยมตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) 
โครงการที่ 1.2 
โครงการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน
อาชีวศึกษา (ป้องกัน
การทะเลาะวิวาท) 
โครงการที่ 1.3 
โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

 -ร้อยละของความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษาระบบทวิ
ศึกษา 
 
-ร้อยละของการ
ทะเลาะวิวาทของ
ผู้เรียนลดลง 
 
 
-จ านวนร้อยละของ
นักเรียนท่ีออกกลางคัน
ลดลง 
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ยุทธศาสตร์ 1.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 4 เปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียน การสอน 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 เปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

โครงการที่ 1.4 โครงการ
อาชีวศึกษาสนับสนุนลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 
 
 
โครงการที่ 1.5 โครงการ
เปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสาขา
การบัญชีและสาขาไฟฟ้า
ก าลัง 

 -ร้อยละของความพึง
พอใจของนักเรียนท่ี
ได้รับสนับสนุนลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ 
 
 
-ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เรียนในระดับปรญิญาตรี 
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ยุทธศาสตร์ 7  ด้านรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 6 เปิดหลักสูตร
การเรยีนการสอนสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 1.6 โครงการเปิด
สาขาวิชา จัดการโลจสิติกส์ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ี
เรียนสาขาโลจิสติกส์ 
ร้อยละของความพึง
พอใจในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ภาษาเขมรและ
ภาษาจีน 
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ยุทธศาสตร์ 7  ด้านรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสรมิการ
จัดการเรียนการสอน ภาษา
เขมร และภาษาจีน 
 
 
กลยุทธ์ที่ 8 โครงการรับ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ในสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง และช่างเชื่อม 
โลหะ                                                    

โครงการที่ 1.7 โครงการ
จัดการเรียนการสอน 
หลักสตูรรายวิชา ภาษา
เขมร และภาษาจีน 
 
โครงการที่ 1.8 โครงการรับ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ในสาขาวิชา ช่าง
ไฟฟ้าก าลัง และช่างเชื่อม
โลหะ 

ร้อยละของความพึง
พอใจในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
ภาษาเขมร และ
ภาษาจีน 
ร้อยละของผูเ้รียนที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลังและช่างเชื่อม
โลหะ 
 

ด ี
 
 
 
 

70 
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70 
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75 
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75 
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15,000 
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วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 



 
วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์  1.ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์  2.การสร้างและขยายโอกาสอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 9 จัดหาอุปกรณ์
การเรยีนของนักเรียน-
นักศึกษา        
 
 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาทักษะ
แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
โอกาสสร้างงานสรา้งอาชีพ 
สร้างรายได้    
 
 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนา
การศึกษาวิชาชีพตาม
พระราชด าริ       
 
 

กลยุทธ์ที่ 12 ขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพ และ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

โครงการที่ 2.1 โครงการเงิน
อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียน สายอาชีวศึกษา 

 

โครงการที่ 2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
โอกาส การสร้างงาน  สรา้งอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน 
 

โครงการที่ 2.3 โครงการพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพตามพระราชด าริ       

 

โครงการที่ 2.4 โครงการขยาย
โอกาสการศึกษาวิชาชีพ และ
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน 

-ร้อยละนักเรียนท่ี
ได้รับเงินอุดหนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนที่
ได้รับทักษะแบบ
บูรณาการ 
 

 
-ร้อยละของผูเ้รียนที่
ได้รับพัฒนาการศึกษา
วิชีพตามพระราชด าริ 
 
 

-ร้อยละของผูเ้รียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม/พัฒนา นักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ภาคการผลิตในปัจจุบัน 
เป้าประสงค์  2.ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 
ยุทธศาสตร์  3.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา       

 
 

กลยุทธ์ที่ 14 รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด                       
กลยุทธ์ที่ 15 อาชีวะพัฒนา 
 

กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริม
ธนาคารขยะในสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมปฏิรูป
การอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน       

โครงการที่ 3.1 โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุม่
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา (อบรมการ
เขียนแผนธุรกจิที่ เชื่อมโยงกับ
โครงการหารายไดร้ะหว่างเรียน) 

โครงการที่ 3.2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
(โครงการ To be number one)     
โครงการที่ 3.3 โครงการอาชีวะ
พัฒนา                          
โครงการที่ 3.4 โครงการธนาคาร
ขยะในสถานศึกษา  

โครงการที่ 3.5  โครงการส่งเสริม
ปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ ผู้เรียน ด้วยคณุภาพ
มาตรฐานใหม้ีสมรรถนะและความ
พร้อมเพื่อเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

ร้อยละของผูไ้ดรับการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ 
 
 
 
ร้องละของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
 
ร้อยละความพึงพอใจของ
โครงการ 
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของโครงการ 
 
ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาทักษะ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์  4.ด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนาคุณภาพ
การจัดการ อาชีวศึกษา ทวิภาคี 
 

กลยุทธ์ที่ 19 ยกระดับ
มาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 20 สร้างความร่วมมือ
ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา                   

โครงการที่ 4.1 โครงการ
ยกระดับคุณภาพการจดัการ 
อาชีวศึกษา ทวิภาคี               
โครงการที่ 4.2 โครงการ
ยกระดับมาตรฐานทักษะ
พื้นฐานอาชีพ(กิจกรรม
อบรม และทดสอบ
มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน)     

โครงการที่ 4.3 โครงการ
ความร่วมมือผลิตก าลังคน 
ด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง
ความต้องการผลิตและ 
บริการ             

-ร้อยละของความพึง
พอใจในการจัด
การศึกษาระบบทวิ
ศึกษา 
-ร้อยละของผูเ้รียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทักษะพื้นฐานอาชีพ 
 
 
-จ านวนครั้งในการท า
ความร่วมมือ 
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ยุทธศาสตร์ 4.ด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน 
 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 21 พัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกัน
คุณภาพอาชีวศึกษา     
 
 
 
 

โครงการที่ 4.5 โครงการ
พัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคณุภาพ
อาชีวศึกษา แบบออนไลน์
มาตรฐานสากล   

ความพึงพอใจของโครงการระบบ
การประเมินและการประกัน
คุณภาพอาชีวศึกษา 

พอใช้ ด ี ดี ดี 20,000 25,000 30,000 40,000 แผนฯ  
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วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 5 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์  2.ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 
ยุทธศาสตร์  5.ด้านเพ่ิมขีดความสามารถฐานสากล 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาความ
ร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 23 พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 24 ส่งเสริม
ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู ้
 

กลยุทธ์ที่ 25 พัฒนาอาชีวศึกษา 

โครงการที่ 5.1 โครงการ
พัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ (กิจกรรม
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ EP/MEP)     

โครงการที่ 5.2 โครงการ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

โครงการที่ 5.3 โครงการ
ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้       

โครงการที่ 5.4 โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา
นโยบายและวิจัยองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา 

-จ านวนครั้งท่ีจัดการเรียน
การสอน/ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนที่ไดเ้ข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
-ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้
สร้างองค์ความรู้ 

 
-ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับ
การส่งเสริม 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์  6.ด้านบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 26 จัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
 
 

กลยุทธ์ที่ 27 ผลิต พัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

โครงการที่ 6.1 โครงการ
จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรยีน 

โครงการที่ 6.2 โครงการ
ผลิต พัฒนาเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการที่ 6.3 โครงการเชิด
ชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน 
 
-จ านวนครั้งท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร 
 
 
 
-จ านวนร้อยละของครู
ทั้งหมดที่ไดร้ับการเชิดชู
เกียรต ิ
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วิสัยทัศน์ (Vision)  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และภูมิภาคอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission) พันธกิจที่ 7 ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  4.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์  3.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์  
Strategy 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด KPI เป้าหมาย  Target งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 หลัก รอง 

กลยุทธ์ที่ 28 เสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม  และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 29 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ศูนย์ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 30 ปฏิรูปการสอน
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง             
 

โครงการที่ 7.1 โครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ-
บาลในสถานศึกษา 

โครงการที่ 7.2 โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
 

โครงการที่ 7.3 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 

โครงการที่ 7.4 โครงการ
ปฏิรูปการสอนภาษาไทย 
ประวัติศาสตร์ หน้าที่
พลเมือง 

 

-ร้อยละของนักเรยีนที่
ได้รับการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีน
นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วม
โครงการ 
-ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการศูนย์ก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา 
 
 
ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับ
การจัดการเรยีนการสอน
การปฏิรปูการสอน
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ 
หน้าท่ีพลเมือง 
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ภาคผนวก 
      - รูปภาพจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

     - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาปี 2560-2563 



รูปภาพประกอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี 
 (พ.ศ. 2560-2563) ในวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา 

 

 

 

รับลงทะเบยีน นายจรสั เล่หส์ิงห์ ผู้อ านวยการ เป็นประธาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

แบ่งกลุ่มระดับฝา่ยเขียนโครงการ/กิจกรรมตอบสนองยุทธศาสตร ์

วิทยากร โดย อ.ทองบ่อ เดชสองช้ัน พร้อมคณะ 

ภาพรวมแห่งความส าเร็จของโครงการฯ 
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