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วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569 ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงานและก าหนดทิศทางการบริหารงาน การจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ข้อมูล
ท่ัวไป ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทาง
การศึกษาและการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการก ากับ ระดมสรรพก าลัง ร่วมผลักดันแผนสู่การปฏิบัติจริงและ
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับนี้จะบรรลุผล
ตามเป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจาก คณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนการก ากับ ระดมสรรพก าลัง 
ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพและ
ความต้องการของชุมชนในภาพรวมท้ังระบบ ให้สามารถจัดสรรบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังจุดมุ่งหมาย กิจกรรมและปัจจัยส่ิงแวดล้อม รวมถึงสร้างระเบียบวินัยให้คน
ในองค์กรได้มีความตระหนักถึงกลยุทธ์การวางแผนงาน อันจะเป็นผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
รวมท้ังยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนการติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ท่ีสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 ซึ่งในส่วนของบทสรุปผู้บริหารประกอบด้วย แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดทิศทางในการขับเคล่ือนสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา

ก าลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.)  ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ) การฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถบริการวิชาชีพสู่ชุมชน มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา     
ท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ท้ัง Upgrade Skills และ Re Skills ให้กับผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน 
พัฒนาการอาชีวศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ ด้าน (Smart College) พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มี
จิตส านึกท่ีดี มีความพร้อมในการท างานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนสนเทศ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีบุคลิกภาพท่ีเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียน (Smart Person) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีบุคลิกภาพท่ีดี มีภาวะผู้น าและส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ (Smart Student) ซึ่งขอบข่ายแนวคิดในการบริหารจัดการ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล  
 (International Standard Vocational Education Institute) 

ปรัชญา (Philosophy) 
เกียรติภูมิ (Dignity)   คุณภาพ (Quality)  คุณธรรม (Morality) 

เอกลักษณ์ (Unique) 
ความร่วมมือ (Cooperation) 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 ความรับผิดชอบ  (Responsibility) 

คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (Moral identity, Sisaket Technical College) 
ซื่อสัตย์ (Honest) มีวินัย (Discipline) ใส่ใจความรับผิดชอบ (Take responsibility) 
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วิสัยทัศน สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล (International Standard Vocational Education Institute)

พนัธกจิ
จัดและสงเสริมพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนและ
การฝกอบรมวิชาชีพใหมีความ
ยืดหยุน มคุีณภาพไดมาตรฐาน

พัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
(สมรรถนะทางวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
ดิจิทัล)

ยุทธศาสตร

กลยุทธ์

1 2 พัฒนาผูเรียนใหไดรับ
กา ร ศึกษา  ก า ร เ รี ยน รู ที่ มี
คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคและมีความเปน
เลิศทางวิชาชีพ

3 สงเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมี ศักยภาพสู งขึ้ นและมี
ความก าวหน า ในวิชาชีพ

5สร างองคความรู
และพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษามุ งตอบสนอง
ความตองการของประเทศ

4 บริหารจดัการศึกษา ให
ครอบคลุมทุกภารกิจอยางมี
ประสิทธภิาพและประสาน
ความรวมมือ
กับองคกรภายนอก

6

กลยุทธการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนากําลงัคน
อาชีวศึกษาเพ่ือสรางขดี

ความสามารถในการแขงขัน

การพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนใหมีสมรรถนะ
สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนา
ประเทศ1

2 4

5

6
การพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมี

สมรรถนะสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ

การสรางโอกาสความเสมอภาค
และความเทาเทยีมในการจดัการ

อาชีวศึกษา
3

การสรางและพัฒนาคุณภาพดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา

การสรางและพัฒนาคุณภาพดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา

พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนดาน
ความเปนพลเมืองเสริมสราง
ความสามัคคี สมานฉันท และ
วิถีประชาธิปไตย

1

พัฒนาระบบ
กลไก และมาตรการที่เขมแข็ง
ในการปองกันและแกไขปญหา
ยา เสพติ ดและภั ย คุ กคาม
รูปแบบใหม

2

ผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาให
มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

3 สงเสริมสนับสนุนใหมี
การพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา
ให มี คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
และสมรรถนะอาชีพอยางเต็ม
ศักยภาพ

4

สงเสริมและพัฒนาครู
บุคคลากรทางการศึกษา ให มี
ศักยภาพ

5

เพิ่มโอกาส
ความเสมอภาค และ
ความเทาเทียมในการ
เ ข า ถึ ง บ ริ ก า ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า ด า น
อาชีวศึกษา ตอบสนอง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูเรียน

6
1

กา รส ง เ ส ริ ม
การวิจัย  สิ่ งประดิษฐ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และองค ค ว าม รู ด า น
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลคาทาง
เศรษฐกิจ

7
การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสูมาตรฐาน
ระดับสากล

8



1 แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
Sisaket Technical College 

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ชื่อภาษาอังกฤษ   SISAKET  TECHNICAL COLLEGE 
ที่ต้ังสถานศึกษา   เลขท่ี 319  ถนนกสิกรรม ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  

       รหัส 33000 
เบอร์โทรศัพท์     045-631369       เบอร์โทรสาร   045-612698 
เว็บไซต์            www.sisat.ac.th   อีเมล       sisat@sisat.ac.th 

1.1.1 สภาพที่ต้ัง 
 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีเนื้อท่ีของสถานศึกษาท้ังหมด 209 ไร่ 3 งาน 24.5 ตารางวา 

ทิศตะตก ติดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศาลเยาวชน และวิทยาลัยสารพัดช่าง ทิศใต้ ติดวิทยาลัยการอาชีพ 
ศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ทิศเหนือติดโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดังภาพ
แผนผังวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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1.1.2  สภาพชุมชน ประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมการเมือง 

1.1.2.1 สภาพชุมชน  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ต้ังอยู่ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นเขต

ชุมชนเมืองศรีสะเกษ ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มในเขตลุ่ม
แม่น้ ามูลตอนปลาย โดยต้ังอยู่ทางตอนใต้ของฝ่ังแม่น้ ามูล ห่างจากชายฝ่ังแม่น้ ามาทางทิศใต้ประมาณ 5 
กิโลเมตร ภูมิสัณฐานจัดเป็นแนวคันดินริมน้ าของล าน้ าสาขาแม่น้ ามูล ประกอบด้วยล าห้วยส าราญและ        
ล าห้วยแฮดซึ่งโอบล้อมเขตเทศบาลในทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก นอกจากนั้น ยังมีล า
น้ าย่อยซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของล าห้วยท้ังสองสายไหลหล่อเล้ียงภายในพื้นท่ีเขตเทศบาล ล าน้ าย่อยดังกล่าวได้แก่
ห้วยระก า ห้วยปูน และห้วยน้ าค า ทางตอนเหนือของเขตเทศบาลมีลักษณะเป็นเนินและท่ีดอนสูงกว่าพื้นท่ีทาง
ตอนใต้พื้นท่ีและอาณาเขตมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดใน 2 ต าบลคือต าบลเมืองเหนือ ต าบลเมืองใต้ 
และครอบคลุมบางส่วนในพื้นท่ีต าบลอีก 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลซ า ต าบลหนองครก ต าบลหญ้าปล้อง ต าบลโพธิ์ 
และต าบลโพนข่า รวมพื้นท่ีท้ังหมด 36.66 ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโพธิ์และต าบลน้ าค า 
ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลซ า ต าบลหนองครก และต าบลโพนข่า 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโพธิ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหญ้าปล้อง 
 
1.1.2.2 ประชากร 
ปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีประชากร (2563) ท้ังหมด 138,707 คน ความหนาแน่น 

240.66 คน/ตร.กม. (623.3 คน/ตร.ไมล์) กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในเขตเทศบาลคือกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ซึ่งพูดภาษา
ลาว จัดเป็นภาษาถิ่นไทยอีสานภาษาหลักท่ีพูดกันแพร่หลายในกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเคล่ือนย้ายของประชากรจากต่างถิ่นมาต้ังถิ่นฐานในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีหลากหลายในพื้นท่ีเทศบาลแห่งนี้ ประกอบด้วยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ท่ีพูดภาษาลาวและภาษาไทยภาคกลาง (ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาขร้า-ไท) และกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีพูด
ภาษาในตระกูลภาษามอญ-เขมร ได้แก่ภาษาเขมรถิ่นไทย (คแมเลอหรือเขมรสูง) ภาษากูย (หรือกวย หรือส่วย) 
และภาษาเยอ เทศบาลเมืองศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชนจ านวน 46 ชุมชน 

 
1.1.2.3 การศึกษา 

 เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษและพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเป็น ท่ี ต้ังของสถาบันการศึกษาทุกระดับต้ังแต่ระดับพื้นฐานถึง
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยสถานศึกษาท่ีส าคัญในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ระดับอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี  
ศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 

ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษ 
โรงเรียนมหาพุทธาราม 
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ 
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์) 
โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ) 
โรงเรียนเทศบาล 4 (โนนส านักมิตรภาพ 121) 
โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองยางหนองม่วง) 
โรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง) 
โรงเรียนเทศบาล 7 (หนองตะมะ-โนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2) 
โรงเรียนมารีวิทยา (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น) 
โรงเรียนรวมสินวิทยา (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น) 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 
โรงเรียนมานิตวิทยา 
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
1.1.2.4  เศรษฐกิจ 

            โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวดศรีสะเกษขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรและการป่าไม้ ภาค
การศึกษาและภาคการขายส่งขายปลีก เป็นส าคัญ โดยในป ีพ.ศ. 2554 มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GPP) 
เป็น 15,120 ล้านบาท (ร้อยละ 28.72) 9,529 ล้านบาท (ร้อยละ 18.10) และ 5,131 ล้านบาท ( ร้อยละ 
9.74) ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังส้ิน 52,638 ล้านบาท และรายได้เฉล่ียของประชากร 34,042 บาท/
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คน/ปี เป็นล าดับท่ี 73 ของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนท้ังส้ิน 482 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
9,657.19 ล้านบาท มีการจ้างงาน 4,926 คน โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้าน
บาท) จ านวน 454 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง 
(เงินลงทุนมากกวา 50 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท) จ านวน 21 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของจ านวน
โรงงานท้ังหมดและโรงงานขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกวา 200 ล้านบาท) จ านวน 7 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ
1.45 ของจ านวนโรงงานท้ังหมด ประเภทอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการมากท่ีสุดคือ โรงงานซ่อม เคาะพ่นสี
รถยนต์ (71 โรงงาน) โดยมีโรงงานต้ังอยู่ในเขตอ าเภอต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ดังนี้ อันดับ 1 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จ านวน 114 โรงงาน อันดับ 2 อ าเภอกันทรลักษ์ จ านวน 91 โรงงาน อันดับ 3 อ าเภอราษีไศล จ านวน 54 
โรงงาน อันดับ 4 อ าเภออุทุมพรพิสัย จ านวน 44 โรงงาน อันดับ 5 อ าเภอขุนหาญ จ านวน 41 โรงงาน 

1.1.2.5  สังคมการเมือง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ต าบล 165 หมู่บ้าน ได้แก่  
1. เมืองเหนือ (Mueang Nuea)     10. โพนเขวา (Phon Khwao) 11 หมู่บ้าน 
2. เมืองใต้  (Mueang Tai)      11. หญ้าปล้อง (Ya Plong) 8 หมู่บ้าน 
3. คูซอด (Khu Sot) 10 หมู่บ้าน   12. ทุ่ม (Thum) 13 หมู่บ้าน 
4. ซ า (Sam) 14 หมู่บ้าน    13. หนองไฮ (Nong Hai) 7 หมู่บ้าน 
5. จาน (Chan) 12 หมู่บ้าน   14. หนองแก้ว (Nong Kaeo) 12 หมู่บ้าน 
6. ตะดอบ (Tadop) 8 หมู่บ้าน   15. น้ าค า (Nam Kham) 15 หมู่บ้าน 
7. หนองครก (Nong Khrok)  8 หมู่บ้าน  16. โพธิ์ (Pho) 10 หมู่บ้าน 
8. โพนข่า (Phon Kha)  10 หมู่บ้าน  17. หมากเขียบ (Mak Khiap) 11 หมู่บ้าน 
9. โพนค้อ (Phon Kho) 6 หมู่บ้าน  18. หนองไผ่ (Nong Phai) 10 หมู่บ้าน  
1.1.2.6  การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท้องท่ีอ าเภอเมืองศรีสะเกษประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่ เทศบาล

เมืองศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองเหนือและต าบลเมืองใต้ท้ังต าบลรวมท้ังบางส่วนของต าบลหนองครก 
ต าบลโพนข่า ต าบลหญ้าปล้อง และต าบลโพธิ์ 

เทศบาลต าบลน้ าค า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลน้ าค าท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคูซอดท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลซ า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลซ าท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลจาน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลจานท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะดอบ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลตะดอบท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองครก (นอกเขตเทศบาลเมือง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโพนข่า (นอกเขตเทศบาลเมือง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนค้อ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโพนค้อท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเขวา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโพนเขวาท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหญ้าปล้อง (นอกเขตเทศบาลเมือง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลทุ่มท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองไฮทั้งต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองแก้วท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโพธิ์ (นอกเขตเทศบาลเมือง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหมากเขียบท้ังต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองไผ่ท้ังต าบล 
 

1.2  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 
       1.2.1 ข้อมูลสถานศึกษา 

        วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ช่ือ “โรงเรียนประถมอาชีพการช่าง    
ขุขันธ์สถาปัตยกรรม” เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2479 ท่ีวัดหลวงสุมังคลาราม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดขุขันธ์  รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมปีท่ี  4 เข้าเรียนตามหลักสูตร 2 ปี คือประถมวิสามัญปีท่ี  2-6 เปิด
เรียนปีแรก  มีนักเรียน 25 คน จัดเป็นนักเรียนกินอยู่ประจ าพระมหาอิ่มสายชมพู เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่  (ต่อมาได้เล่ือนสมณศักด์ิขึ้นเป็นพระครูชินวงศ์ปฏิภาณและพระชิน-วงศาจารย์) 
        พ.ศ. 2481  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังโรงเรียนช่างไม้ขึ้นท่ีจังหวัดนี้ ได้อนุมัติเงินส่งเสริมอาชีพ
ศึกษา  จ านวน 7,800 บาท มาให้จังหวัดเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในท่ีดินราชพัสดุ  ซึ่งมีเนื้อท่ี 17 ไร่เศษ สร้าง
โรงฝึกงาน  2 หลังบ้านพักครู 4 หลัง บ้านภารโรง 2  หลัง ส้วมซึมท่ีนั่ง 1 หลัง ปรับพื้นท่ีและท ารั้วลวดหนาม
รอบบริเวณโรงเรียนและได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลารามมาเรียน ณ  ท่ีแห่งใหม่เมื่อวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2482  
โดยโอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล ช่ือ “โรงเรียนช่างไม้ จังหวัดศรีสะเกษ” ขยายหลักสูตรจาก 2 ปี  พระครูชินวงศ์
ปฏิภาณ (อิ่ม  สายชมพู)   ผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ได้ลาออกทางการได้แต่งต้ังนายประดิษฐ์  ภูริพัฒน์
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่แทน 
         พ.ศ. 2486 ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผมข้ึนอีกแผนกหนึ่ง รับนักเรียนท่ีจบช้ันเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4         
เข้าเรียนตามหลักสูตร  2  ปี   

พ.ศ. 2493  เปิดสอนอาชีวช้ันกลาง  แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนท่ีจบอาชีวศึกษาตอนต้นหรือช้ัน
มัธยมปีท่ี  3 (ม.3)  สายสามัญเข้าเรียนตามหลักสูตร  3 ปี เรียนประโยคอาชีวศึกษากลาง 

พ.ศ. 2501  เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนช่างไม้ศรีสะเกษ เป็น “โรงเรียนการช่างศรีสะเกษ” 
         พ.ศ. 2503 เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนท่ีจบ
อาชีวศึกษาช้ันกลางหรือประโยคมัธยมตอนปลายหรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญเข้าเรียน
ตามหลักสูตร 3  ปี  ส าเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกก่อสร้าง 
          พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบและรวมโรงเรียนการช่างสตรีศรีสะเกษเข้ากับโรงเรียนการช่าง    
ศรีสะเกษ โดยโอนครู ภารโรง  นักเรียนและทรัพย์สินต่าง ๆ  ท้ังหมดรวมกันเปิดสอน 2  แผนกวิชา คือ แผนก
วิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์ ส่วนแผนกวิชาช่างตัดผมได้ยุบเลิกไปเพราะ ไม่มีคนนิยมเรียน   
          พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน โรงอาหาร บ้านพักครู 
บ้านพักภารโรง ส้วม ประปา ไฟฟ้า  และปรับปรุงถนนภายใน ซึ่งมาปลูกสร้างในท่ีดินแปลงใหม่ (สนามบินเก่า
กองทัพอากาศยกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นศูนย์การศึกษา)  มีเนื้อท่ีประมาณ 209 ไร่ 3 งาน 24.5  



 

 
 

6 แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
Sisaket Technical College 

ตารางวา  ต้ังอยู่ท่ีต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  และได้ย้ายจากสถานท่ีเดิมซึ่งเป็นท่ีดินราช
พัสดุตะวันออกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  มาอยู่ในท่ีดินแปลงใหม่  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2518   

พ.ศ. 2519  เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  รับนักเรียนท้ังในเวลาปกติและนอก
เวลาปกติ (รอบเช้า, รอบบ่าย)  เปิดสอนระดับประโยควิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  แผนกช่างก่อสร้าง  และแผนกวิชา 
คหกรรมศาสตร์  กรมอาชีวศึกษามีค าส่ังประกาศแต่งต้ังเปล่ียนฐานะระดับการศึกษาจากเดิม โรงเรียนการช่าง 
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2521  ได้ท าการเปิดสอนแผนกวิชาช่างเช่ือมและโลหะแผ่นระดับช้ัน ปวช. หลักสูตร 3 ปี 
           พ.ศ. 2522  กรมอนุมัติให้ทางวิทยาลัยฯ  เปิดท าการสอนแขนงวิชาชีพอาชีพเพิ่มเติมอีก 2  แผนกวิชา  
คือ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  และแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2552  เป็นสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี วิทยาลัยก าเปงเฌอเตียล 

พ.ศ. 2552  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2552 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2557 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
พ.ศ. 2563  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2563  เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
1.2.2  เนื้อที่ของสถานศึกษา 

                วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีเนื้อที่ของสถานศึกษาท้ังหมด 209 ไร่ 3 งาน 24.5 ตารางวา 
มีอาคาร รวมท้ังส้ิน 51 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน 330 ห้อง  ได้แก่ 

 1. อาคารเรียน  4                จ านวน   1 หลัง   19  ห้อง 
 2. อาคารเรียน  5            จ านวน   1 หลัง   18  ห้อง 
 3. อาคารเรียน  6            จ านวน   1 หลัง   19  ห้อง 
 4. อาคารเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จ านวน   1 หลัง   12  ห้อง 
 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการทูบีนัมเบอร์วัน  จ านวน   1 หลัง   42  ห้อง 
 6. อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกช่างไฟฟ้า จ านวน   1 หลัง   21  ห้อง 
 7. อาคารศูนย์วิทยบริการ       จ านวน   1 หลัง    3  ห้อง 
 8. อาคารโรงฝึกงาน                 จ านวน  11 หลัง 136 ห้อง 
 9. อาคารอ านวยการ        จ านวน   1 หลัง   10  ห้อง 
10. อาคารหอประชุม        จ านวน   4 หลัง     9 ห้อง 
11. อาคารโรงอาหาร 1        จ านวน   2 หลัง     2  ห้อง 
12. อาคารแฟลต (บ้านพักครูเด่ียว)      จ านวน   2 ช้ัน     14 ห้อง 
13. อาคารหอพักบ้านแฝด       จ านวน   2 ช้ัน      2  ห้อง 
14. อาคารหอพักเรือนแถว       จ านวน   2 ช้ัน     23 ห้อง 
15. อาคารโรงฝึกงาน (ก าลังก่อสร้าง)      จ านวน   4 ช้ัน   
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1.3  อัตราก าลังคนครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมีอัตราก าลังคนประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ประกอบไปด้วย ครูอัตราจ้างท าหน้าท่ี
สอนและลูกจ้างช่ัวคราวท่ีท าหน้าท่ีท่ัวไปสนับสนุนสายการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูช่วยราชการ ซึ่งมี
รายละเอียดจ าแนกดังนี้ 
   
อัตราก าลังคน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 ข้าราชการ                 118   คน 

- ผู้บริหาร                    5   คน 
- ข้าราชการครู                109   คน 
- ข้าราชการพลเรือน                            4    คน 

 ลูกจ้างประจ า                    3    คน 
- ท าหน้าท่ีสอน                   -     คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน                   3    คน 

พนักงานราชการ                  31    คน 
- ท าหน้าท่ีสอน                 31     คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน                   -     คน 

ลูกจ้างชั่วคราว                 134    คน 
- ท าหน้าท่ีสอน                 49     คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน                 85     คน 

 ครูผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                   1     คน 
- ท าหน้าท่ีสอน                  -      คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน                  1      คน 

ช่วยราชการ                      4      คน 
- ท าหน้าท่ีสอน                  4      คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน                   -      คน 

       อัตราก าลังคนของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    มีบุคลากรทั้งสิ้น            287    คน 
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1.4 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 
  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ 
 1.4.1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

- สาขางานยานยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
- สาขางานโครงสร้าง 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
-  สาขางานก่อสร้าง 

สาขาวิชาโยธา 
-  สาขางานโยธา 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
   -  สาขางานสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   -  สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขางานการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด 
- สาขางานการตลาด 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
- สาขางานแฟช่ันดีไซน์ 

 
 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เว็บและอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

สาขาวิชาการโรงแรม 
-  สาขางานการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

 

 

  

   
                    1.4.2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
- สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือม

โครงสร้างโลหะ 
 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
-  สาขางานการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด 
- สาขางานการตลาด 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
- สาขางานดิจิทัลมีเดีย 

 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- สาขางานอาหารและ 

โภชนาการ 
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สาขาวิชาไฟฟ้า 
-  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
-  สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

-  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง 
สาขาวิชาโยธา 

-  สาขางานโยธา 
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

-  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

-  สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
-  สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบ

เครือข่าย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 

-  สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยาง 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์

กราฟฟิก เกม และแอนิเมชัน 
 

สาขาวิชาการโรงแรม 
- สาขางานบริการส่วนหน้า

โรงแรม 

  
 1.4.3  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ 
           -   สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 
  -   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  -   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  -   สาขาวิชาการบัญชี 
  -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 1.4.4.  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 1.4.5.  หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       สาขาวิชาการบัญชี 
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1.5  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
 
           ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้  
         1.5.1  ข้อมูลนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                          ข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบไปด้วยข้อมูลนักศึกษา
ระดับ ปวช. 1,2,3 และนักเรียนตกค้าง แบ่งตามประเภทสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 
 

 
ล าดับ 

 
สาขาวิชา 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ตกค้าง 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ช่างยนต์ 172 5 177 149  149 128 2 90  220 546 
2 ช่างกลโรงงาน 81 10 91 77 7 84 69 3 31 1 104 279 
3 ช่างเช่ือมโลหะ 43  43 43 2 45 18  14  32 120 
4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 113 7 120 94 7 101 61 9 21  91 312 
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 59 16 75 68 26 94 44 20 25 6 95 264 
6 ช่างก่อสร้าง 44 14 58 72 4 76 36 4 17 2 59 193 
7 สถาปัตยกรรม 16 32 48 11 33 44 6 23 3 12 44 136 
8 โยธา 49 41 90 51 40 91 35 34 9 5 83 264 
9 ช่างเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 
21 11 32 17 8 25 17 4 3 1 25 82 

10 การบัญชี 18 115 133 2 84 86 6 99 1 20 126 345 
11 การตลาด 8 36 44 3 52 55 2 24 1 8 35 134 
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 73 97 10 82 92 10 68 2 24 104 293 
13 แฟช่ันและส่ิงทอ 2 3 5   0    1 1 6 
14 อาหารและ

โภชนาการ 
4 10 14 5 23 28 3 9  6 18 60 

15 การโรงแรม 12 32 44 12 52 64 11 53 1 22 87 195 
16 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
19 27 46 14 27 41 10 21  4 35 122 

รวมระดับ ปวช. 685 432 1,117 628 447 1,075 456 373 218 112 1,159 3,351 
ข้อมูลงานทะเบียน : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมงวดท่ี 3 วันท่ีพิมพ์ 13 สิงหาคม 2564 
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  1.5.2  ข้อมูลนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                  ข้อมูลนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบไปด้วยข้อมูล
นักศึกษาระดับ ปวส. 1,2  และนักศึกษาตกค้าง แบ่งตามประเภทสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
สาขาวิชา 

ปวส.1 ปวส.2 
รวม 

ชาย หญิง 
ตกค้าง  

รวม 
ชาย หญิง 

ตกค้าง รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

 
1 เทคนิคเครื่องกล 158    158 157 1 43  201 359 
2 เทคนิคการผลิต 150 12   162 153 8 20 2 183 345 

3 เทคนิคโลหะ 29    29 39  1 1 41 70 
4 ไฟฟ้า 144 7   151 118 6 19 1 144 295 
5 อิเล็กทรอนิกส์ 65 20   85 63 13 13 1 90 175 
6 ช่างก่อสร้าง 58 14   72 51 12 8  71 143 

7 เทคนิค
สถาปัตยกรรม 

12 11   23 12 18 9 1 40 63 

8 โยธา 85 49   134 48 25 18 8 99 233 

9 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยาง 

2 7   9 3 5 1 1 10 19 

10 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

25 24   49 8 9 3 1 21 70 

11 การบัญชี 13 157 1  171 13 181 6 42 242 413 
12 การตลาด 9 82   91 3 64  16 83 174 
13 เทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 
23 93   116 27 108 9 20 164 280 

14 อาหารและ
โภชนาการ 

4 18   22 7 23  6 36 58 

15 การโรงแรม 13 44   57 6 48 3 11 68 125 
16 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
20 13   33 15 22 3 3 43 76 

รวมระดับ ปวส. 810 551 1 0 1,362 723 543 156 114 1,536 2,898 

ข้อมูลงานทะเบียน : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมงวดท่ี 3 วันท่ีพิมพ์ 13 สิงหาคม 2564 
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 1.5.3  ข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต)  
                  ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) ประกอบไปด้วยข้อมูลนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) แบ่งตามประเภทสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา 
ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม 
1 เทคโนโลยียานยนต์ 30  30 
2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 29 2 31 
3 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 6 2 8 
4 การบัญชี 4 31 35 

5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 36 43 
รวม 76 71 147 

ข้อมูลงานทะเบียน : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมงวดท่ี 3 วันท่ีพิมพ์ 13 สิงหาคม 2564 
สรุป 
 ข้อมูลนักเรียนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            จ านวน      3,351    คน 
             ข้อมูลนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     จ านวน     2,898     คน  
             ข้อมูลนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี                                    จ านวน       147     คน 
                                          รวมนักเรียนนกัศึกษาท้ังส้ิน              จ านวน     6,396    คน                
 
1.6  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)  
 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (SWOT Analysis : SWOT) 
จะท าให้สามารถมองเห็นทิศทางในการเสริมสร้างและพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับ           
โล่พระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 

2. เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาการบัญชี 
และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

3. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความพร้อมด้านการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
4. เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมท้ังภายในภายนอก

บรรยากาศเหมาะกับการเรียน การคมนาคมสะดวกสบาย 
5. มีพื้นท่ีฝึกปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก และการจัดคุณภาพของระบบ

ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก 
6. เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประเภทสถานศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา Thailand Energy Award 2018 
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7. เป็นสถานศึกษาท่ีไ ด้รับรางวัลชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ  

8. เป็นสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขั้นดีมาก ทุกมาตรฐาน 

9. มีหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
10. มีหลักสูตรการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายสามารถพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
11. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมการความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงช้ัน 
12. มีการจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
13. มีการจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี 
14. มีการจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
15. มีระบบครูที่ปรึกษาในการดูแลและส่งเสริมผู้เรียนต้ังแต่แรกเข้าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 
16. มีการส่งเสริม ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
17.  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
18. มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
19. มีกิจกรรมบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการใช้

สารเสพติดของผู้เรียนในสถานศึกษา 
20. มีกิจกรรมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่าง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
21. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพด้วยกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  
22. มีกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) 
23.  มีผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
24. มีการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์โครงงาน โครงการท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชนและ

สถานศึกษา 
25. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมด้านคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงสาขาท่ีเปิดสอนและมี

ใบประกอบวิชาชีพ 
26. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี ศักยภาพสูงขึ้นและมี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
27. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
28. บุคลากรยึดหลักในการปฏิบัติตนในจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
29. การบริหารงานของผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 
30. มีการตรวจสอบติดตามการบริหารงานการเงินและงบประมาณโดยต้นสังกัดก าหนดนโยบาย

และควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีเก่าแกแ่ละมีช่ือเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 

2479 ท าให้อาคารเรียนหลายหลังช ารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน แต่ละปีการศึกษาต้องใช้งบประมาณ
สถานศึกษาจ านวนมากในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนน้อยท่ีสุด 

2. เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ซึ่งในระดับปริญญาตรีต้องใช้สถานท่ี ห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
ร่วมกับผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ท าให้ครุภัณฑ์และเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี            
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนประกอบกับสถานศึกษาต้ังอยู่ไกลสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (ฉ4) ท าให้การดูแลผู้เรียนในระดับ ปริญญาตรียังไม่สะดวกมาก 

3. เป็นสถานศึกษาท่ีมีจ านวนครูบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังผู้เรียนจ านวนมาก ดังนั้น ในการ
ดูแลบริหารงานท าได้ยากโดยคณะผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงาน
อย่างครอบคลุมทุกปัญหาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยท่ีสุด การบริหารคน งบประมาณ
จะต้องได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

4. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้เป็นค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี ยามรักษาการณ์ และ
พนักงานท าความสะอาดซึ่ งเป็นบุคคลากรท่ีมีความจ าเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอน  การรักษา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

5. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก ส่งผลให้
การใช้งานระบบสาธารณูปโภคมีจ านวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคจากส่วนกลางจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณ   
ส่งผลให้ต้องบริหารงบประมาณจากส่วนท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาสถานศึกษาส่วนอื่นมาใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค 
มีจ านวนมาก 

6. งบประมาณในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้ฝึกทักษะและบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของสถานศึกษาจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาอาชีพ และต่อยอดธุรกิจจนส าเร็จการศึกษาได้ 

7. เป็นสถานศึกษาท่ีมีจ านวนครูบุคลากรทางการศึกษามาก แต่การจัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจากส่วนกลางน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพครบทุกด้าน ท าให้สถานศึกษาต้องบริหารงบประมาณบางส่วนท่ีจ า
เป็นมาใช้ส าหรับพัฒนาครูบุคคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย 

8. เป็นสถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีส าหรับการจัดการเรียนการสอนขนาดใหญ่ผู้เรียนมีจ านวนมาก ท าให้
การใช้ทรัพยากรด้านอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจ านวนไม่
น้อยในการพัฒนาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศให้มีความพร้อมต่อการใช้งานมีความเสถียรภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ และการบริหารงานผ่าน
ระบบสารสนเทศในอนาคต  

9. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิท -19) ท าให้สถานประกอบการ 
หน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมลดจ านวนผู้เรียนท่ีมีความต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพลง 

10. ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกเรียนรู้ในรูปแบบทวิภาคีแต่งบประมาณด้านการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบทวิภาคีท่ีสามารถส่งเสริมให้ครูบุคคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
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ทวิภาคีอย่างเต็มศักยภาพนั้นมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีแบบร้อยละ
ร้อยได้ท าให้การขับเคล่ือนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีท าได้ยาก 

11. งบประมาณท่ีใช้ส าหรับพัฒนานักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้ท า
กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

12. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ียังขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส าหรับพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับพื้นท่ี
นวัตกรรมของจังหวัดศรีสะเกษได้ 

13. เป็นสถานศึกษาท่ียังขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้เรียน ครูบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
หรือการวัดผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันปีสุดท้าย ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
(Common European Framework of Reference)  

 
  โอกาส (Opportunities) 

1. สถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดศรีสะเกษเป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป 
2. สถานศึกษามีโอกาสเปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับเทคโนโลยีบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ 

เพิ่มเติม 
3. สถานศึกษามีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
4. ผู้เรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสในการใช้งานทรัพยากร การคมนาคมสะดวกและมี

บรรยากาศท่ีดีในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5. ผู้เรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษา มีพื้นท่ีฝึกปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความ

สะดวก และความปลอดภัยในการเรียนรู้และพัฒนางาน 
6. ผู้เรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษามีกิจนิสัยท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
7. ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ฝึกทักษะและบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการของสถานศึกษา 
8. คนทุกคนในองค์กรมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีความเช่ือมั่นในงานท่ีท า 
9. นักเรียนนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

10. ผู้เรียนมีโอกาสเลือกหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการ 
11. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ  

ความต้องการ 
12. สถานศึกษามีสถานประกอบการและรูปแบบจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน 
13. ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกเรียนรู้ในรูปแบบทวิภาคี 
14. ผู้เรียนมีสถานท่ีฝึกประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ

จัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
15. ผู้เรียนมีครูท่ีปรึกษาคอยดูแลและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ต้ังแต่แรกเข้าเรียนจนส าเร็จ

การศึกษา 
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16. ผู้เรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือจากงานหน่วยงาน
ในสถานศึกษา 

17. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

18. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้ท ากิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

19. ผู้เรียนมีโอกาสได้รับบริการตรวจสารเสพติดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการใช้สาร
เสพติดในสถานศึกษา 

20. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้ท ากิจกรรมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

21. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลิกภาพด้วยกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  

22. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้ท ากิจกรรมโครงการบูรณาการการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) 

23. ผู้เรียน ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ 

24. สถานศึกษามีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์โครงงานของผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
25. ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสาขาท่ีเรียนและมีความ

พร้อมด้านคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงสาขาท่ีเปิดสอนและมีใบประกอบวิชาชีพ 
26. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นและ

มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
27. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย 
28. ผู้บริหารมีโอกาสพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วเพราะบุคคลากรยึดหลักในการปฏิบัติตนใน

จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
29. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคคลากรทางการศึกษามีโอกาสเรียนรู้และท างานได้อย่างสบายใจสร้าง

ความสุขให้กับคนในองค์กร 
30. สถานศึกษามีโอกาสในการบริหารงาน การเงินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงตามมาตรฐาน

การจัดการศึกษา 
อุปสรรค (Threat) 
1. ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาสายอาชีพ 
2. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทุกภารกิจของสถานศึกษา 
3. เป็นสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนนักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษาจ านวนมากท าให้เกิดความ

หลากหลายทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมวัฒธรรม การพัฒนาในภาพรวมองค์กรท าได้ยาก  
4. เป็นสถานศึกษาท่ียังขาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และมีจ านวน

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีทันสมัยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตอย่างเต็มศักยภาพ 

5. ได้รับงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
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6. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาห้องเรียนและเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาและจ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

7. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
8. ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริงในแต่ละปีงบ 

ประมาณ 
9. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการการจัดการอาชีวศึกษา

ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนท่ีมีความพร้อมในแต่ละสาขาวิชา 
10. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา 
11. ขาดการส่งเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความ

ตระหนักในการบริหารงบประมาณส าหรับพัฒนาส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันปีสุดท้าย ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR (Common European Framework of Reference) 

12. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิท-19) ท าให้สถานศึกษาต้องงด
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความสามัคคี กิจกรรมนัทนาการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันของคนในองค์กร ส่งผลให้การบริหารงานในภาพรวมเกิดความไม่เข้าใจ
ตรงกันและเกิดความล่าช้าในการติดต่อประสานงานส่วนต่าง ๆ  
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา

2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ไดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569 โดยวิเคราะหและ
สังเคราะหตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-
2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ( พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือใหหนวยงานภายในสถานศึกษา
ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของการพัฒนากําลังคน
ตามยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนดยุทธศาสตรของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการจัดการอาชีวศึกษา
5. การสรางและพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล

2.2 ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1) เพ่ือการจัดการเรียนการสอนดวยความเปนพลเมืองเสริมสรางความสามัคคี

สมานฉันท และวิถีประชาธิปไตย
2) เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
กลยุทธ
ยุทธศาสตรท่ี  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

กําหนดใหมีกลยุทธในการบริหารจัดการ จํานวน 2 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง

เสริมสรางความสามัคคี สมานฉันท และวิถีประชาธิปไตย โดยมีแผนงานโครงการและตัวชี้วัดดังนี้
เปาหมาย
ผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข



19แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Sisaket Technical College

แผนงาน
1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาดานความเปน

พลเมือง
2) การสรางจิตสํานึกของผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษา

สถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3) การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข

4) การสงเสริมพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

โครงการ
1) โครงการ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
2) โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
3) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
4) โครงการพัฒนาลูกเสือชอสะอาดตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ

สอน
6) โครงการอ่ืน ๆ

2.1.4 ตัวชี้วัด
1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

2) รอยละของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีผานการอบรม
ลูกเสือเนตรนารี

3) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันหรือความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยมีแผนงานโครงการและตัวชี้วัดดังนี้

เปาหมาย
ผูเรียนมีความรูและไดรับการดูแลปองกันปญหายาเสพติดและภัยคุกคามในชีวิต

รูปแบบใหม
แผนงาน

1) การพัฒนาระบบกลไกและมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2) การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษา
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โครงการ
1) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2) โครงการกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอรวัน
3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4) การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกันภัยคุกคาม

รูปแบบใหม
5) โครงการสานสัมพันธบานนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน
6) โครงการอาชีวะตานยาเสพติด
7) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) รอยละของผูเรียนท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2) สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใน

การปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม
3) สถานศึกษาท่ีมีระบบกลไกและมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขภัย

คุกคามรูปแบบใหม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
วัตถุประสงค

1) เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน

2) เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษา
3) เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือ ความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศเฉพาะทาง
4) เพ่ือพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองคความรูดานอาชีวศึกษา

กลยุทธ
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน มี 1 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน มีเปาหมายแผนงานและตัวชี้วัดดังนี้
เปาหมาย

ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
แผนงาน

1) การสงเสริมภาพลักษณและปรับคานิยมของผูเรียนดานอาชีศึกษา
2) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหมีสมรรถนะ

ท่ีไดมาตรฐานตรงตามความตองการของภาคผูใช
3) การเพ่ิมปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีสัดสวนท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน
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4) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม
ศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒ)ิ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสรางสรรคนวัตกรรม

5) การพัฒนาระบบการแนะแนวดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางทางเลือกการ
ตัดสินใจศึกษาดานอาชีวศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาท่ีตนถนัดและสนใจ

6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษา

7) การสงเสริมทักษะและสมรรถนะของผูเรียนอาชีวศึกษาและกําลังแรงงานโดย
เนนการลงมือปฏิบัติจริงอยางครบวงจร การทํางานรวมกัน และฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

8) การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูเรียนอาชีวศึกษา ท้ังการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี

9) การพัฒนาระบบทดสอบวัดและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ

โครงการ
1) โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน
3) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดชางเพ่ือพัฒนากําลังคนสูทักษะ

เฉพาะกลุมอาชีพ
4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5) กิจกรรมโครงการเพ่ือสงเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6) โครงการหารายไดระหวางเรียน
7) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพ่ือดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21
8) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ
9) โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fixit -จิตอาสา)
10) โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับ

ปฏิบัติการ
10) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) สัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา
2) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป
4) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน
5) ระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
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6) รอยละของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการฝกอบรมวิชาชีพมีทักษะและสมรรถนะทาง
วิชาชีพสูงข้ึน

7) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงค
1) เพ่ือพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 4.0
2) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดาน

การอาชีวศึกษา
3) เพ่ือพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ

เปาหมาย
พัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาประเทศ
กลยุทธ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการ

ในการพัฒนาประเทศ มีจํานวน 2 กลยุทธดังนี้
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาให มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะอาชีพอยางเต็มศักยภาพ โดยมี
เปาหมาย แผนงาน โครงการและตัวชี้วัดดังนี้

กําลังคนดานอาชีวศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศ 4.0

แผนงาน
1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและสมรรถนะวิชาชีพตามศักยภาพของกําลังคนอาชีวศึกษา
2) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย
3) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา

โครงการ
1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและสมรรถนะวิชาชีพตามศักยภาพของกําลังคนอาชีวศึกษา
2) โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและ

เอกชน
3) โครงการบูรณาการองคความรูทักษะสะเต็มศึกษา (STEM Education)
4) โครงการบูรณารายวิชาภาษาไทยในการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขัน

ทักษะพ้ืนฐานการประกวดเลานิทานพ้ืนบาน
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5) โครงการเตรียมความพรอมในการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมือง และ
ประวัติศาสตรชาติไทย

6) โครงการบูรณาการการเรียนในรายวิชากฎหมายแรงงาน
7) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
8) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะหลัก

สมรรถนะท่ัวไปและสมรรถนะวิชาชีพ
2) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาครูบุคคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ โดยมี
เปาหมาย แผนงาน โครงการและตัวชี้วัดดังนี้

เปาหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา

แผนงาน
1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง
2) การจัดหาสื่ออุปกรณและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู

โครงการ
1) โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
2) โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ

อาชีพ
4) โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
5) โครงการจัดหาบุคลากรสนันสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน
6) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) รอยละของครูบุคคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการจัดการอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทางการศึกษาดาน

อาชีวศึกษา ตอบสนองความตองการของผูเรียน
กลยุทธ

เพ่ิมโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทางการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาตอบสนองความตองการของผูเรียนมี เปาหมายแผนงานและตัวชี้วัดดังนี้

เปาหมาย
เพ่ือเพ่ิมโอกาสดานการอาชีวศึกษาใหกับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมทุกพ้ืนท่ีและทุกระดับ

การศึกษาใหไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ
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แผนงาน
1) การสรางโอกาสการเขารับบริการดานอาชีวศึกษาครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีรองรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
3) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดหาครุภัณฑทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ
4) การสรางความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวน
5) การสานสัมพันธบานนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน

โครงการ
1) โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพรวมกับสถานประกอบการ
2) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดชางเพ่ือพัฒนากําลังคนสูทักษะเฉพาะกลุม

อาชีพ
3) โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน
5) โครงการจัดหาทุนการศึกษา
6) โครงการจัดหาทุนอาหารกลางวัน
7) โครงการกิจกรรมงานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา
8) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 (ปวช.)
2) รอยละของผูเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 (ปวส.) เทียบ

กับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3)
3) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางและพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
วัตถุประสงค

เพ่ือวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองคความรูดานอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ
สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองคความรูดานอาชีวศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ มีเปาหมายแผนงานและตัวชี้วัดดังนี้
เปาหมาย

วิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเทคโนโลยีและองคความรูดานอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และมูลคาทางเศรษฐกิจ

แผนงาน
สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ
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โครงการ
1) โครงการสรางองคความรูทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
2) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและ

หุนยนตอาชีวศึกษา
3) โครงการประกวดโครงงาน
4) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) จํานวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูท่ี

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2) จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล
วัตถุประสงค

1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
2) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3) เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลโดยมีเปาหมาย

แผนงานและตัวชี้วัดดังนี้
เปาหมาย

มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาลและมี
มาตรฐานระดับสากล

แผนงาน
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐานระดับสากล
2) สงเสริมใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล

โครงการ
1) โครงการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
2) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3) โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีความเปนเลิศ

เฉพาะทางสูมาตรฐานสากล
4) โครงการพัฒนาระบบรายงานและจัดเก็บขอมูลงานประกันคุณภาพ
5) โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชน
6) โครงการอ่ืน ๆ

ตัวช้ีวัด
1) รอยละของครูและบุคคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
2) มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป



26แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Sisaket Technical College

3) มีกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล

4) มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับดีมาก
5) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

2.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 34 วรรค
สองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 มาตรา 17 กําหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ขอท่ี 3 กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได
พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดาน
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐาน ดาน ตัวบงช้ี

1. คุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค

1.1 ดานความรู 1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.2 ดานทักษะและการ
ประยุกตใช

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

4. รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของสถานศึกษา

6. ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
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มาตรฐาน ดาน ตัวบงช้ี
2. การจัดการ
อาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. ระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละสาขางาน
2. รอยละของจํานวนครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
3. อัตราสวนจํานวนครูผูสอนตอจํานวนผูเรียน
4. รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ วิชาชีพ
และคุณธรรมจริยธรรม
5. รอยละของครูท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

2.3 ดานการบริหารจัดการ 6. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2.4 ดานการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ

7. รอยละของโครงการท่ีผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาสถานประกอบการรวมมือดําเนินการตามนโยบาย

3. การสรางสังคม
แหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู

1. ระดับคุณภาพของความรวมมือในการจัดการการเรียน
การสอนระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ และ
องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย

2. รอยละของจํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
โครงการ หรืองานวิจัยของผูเรียน
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

4. รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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บทที่ 3
แผนการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา 5 ป

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษไดกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
สถานศึกษา 5 ป เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการบริหารงาน การพัฒนาสถานศึกษา
โดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร 8 กลยุทธดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
ประกอบดวย 2 กลยุทธดังนี้ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง
เสริมสรางความสามัคคี สมานฉันท และวิถีประชาธิปไตย กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ี
เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ กลยุทธ ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดาน
อาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะอาชีพอยางเต็ม
ศักยภาพ กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาครูบุคคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการจัดการอาชีวศึกษา
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ กลยุทธ เพ่ิมโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาดานอาชีวศึกษาตอบสนองความตองการของผูเรียน

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางและพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกอบดวย 1 กลยุทธคือ กลยุทธ การสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองคความรู
ดานอาชีวศึกษา  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับ
สากล ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ กลยุทธ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับ
สากล

ในการนี้ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัด และเปาหมายในการดําเนินโครงการแตละ
ปงบประมาณนั้น ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาและการสนับสนุนทุกภาคสวนใน
การกํากับ ระดมสรรพกําลัง รวมผลักดันแผนพัฒนาสถานศึกษาสูการปฏิบัติ โดยเนื้อหาสาระของสวนนี้ได
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการรายละเอียดดังนี้
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนนิงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนดานความเปน
พลเมืองเสริมสรางความ
สามัคคี สมานฉันท และ
วิถีประชาธิปไตย

1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูท่ีแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและธํารง
รักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข

2 3 4 5 6 1.1 โครงการกิจกรรม ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
1.2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
1.3 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
1.4 โครงการพัฒนาลูกเสือชอสะอาด
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาใหม
1.6 โครงการวันวิสาขบูชา
1.7 โครงการวันไหวครูและบวงสรวง
องคพระวิษณุกรรม
1.8 โครงการคลินิกคุณธรรม
1.9 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
1.10 โครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา
1.11 โครงการวันแมแหงชาติ
1.12 โครงการวันปยมหาราช
1.13 โครงการวันรักตนไมประจําป
แหงชาติ

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

2) รอยละของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ท่ีผานการอบรมลูกเสือเนตรนารี

100 100 100 100 100

1.14 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
1.15 โครงการวันมาฆบูชา ประจําป
2565
1.16 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว
1.17 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง
1.18 โครงการวันสงกรานต
1.19 โครงการ SISAT จิตอาสา เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสุทธิดาฯ
2.1 โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ
2.2 โครงการเดย-แคมปลูกเสือวิสามัญ
2.3 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

2.4 โครงการปลูกตนไม ฟนฟู
บํารุงรักษาตนไมในและนอกสถานศึกษา
2.5 โครงการวันสถาปนาวันลูกเสือ
แหงชาติ
2.6 โครงการประกวดระเบียบแถวและ
สวนสนามลูกเสือวิสามัญ
2.7 โครงการคายอาสาพัฒนา
2.8 โครงการลูกเสือตานยาเสพติด
2.9 โครงการสอบวิชาเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก
2.10 โครงการทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือวิสามัญ
2.11 โครงการคุณธรรมนําวิชาการ
2.12 โครงการลูกเสือรําลึก วันสมเด็จ
พระมหาธีรราช
2.13 โครงการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
วิสามัญ
2.14 โครงการเดินทางไกลอยูคายพัก
แรมลูกเสือวิสามัญ

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ



แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Sisaket Technical College

32

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

3) สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันหรือความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

2 3 4 5 6

2.15 โครงการอบรมพ่ีเลี้ยงลูกเสือ
2.16 โครงการประเมินกองลูกเสือ
วิสามัญ
2.17 โครงการประกวดระเบียบแถวและ
สวนสนาม ระดับภาค
2.18 โครงการชุมนุมลูกเสือระดับภาค/
ระดับชาติ
3.1 โครงการฝกภาคปกตินักศึกษาวิชา
ทหาร
3.2 โครงการรับสมัครและทดสอบ
รางกายนักศึกษาวิชาทหาร
3.3 โครงการ ร.ด. จิตอาสาปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3.4 โครงการสถานศึกษาคารบอนต่ํา
3.5 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
3.6 โครงการเลือกตั้งนายกองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

กลยุทธท่ี 2 พัฒนา
ระบบ กลไก และ
มาตรการท่ีเขมแข็งใน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและภัย
คุกคามรูปแบบใหม

1) รอยละของผูเรียนท่ีปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

2) สถานศึกษามีกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองในการ
ปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม

70

2

70

3

75

4

75

5

80

6

1.1 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
1.2 โครงการกิจกรรมชมรมทูบีนัม

เบอรวัน
1.3 โครงการอาชีวะตานยาเสพติด

2.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกันภัย
คุกคามรูปแบบใหม

2.3 โครงการเฝาระวังยาเสพติด
2.4 โครงการหวงใยใสใจเครื่องแตง

กาย

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

กลยุทธท่ี 2 พัฒนา
ระบบ กลไก และ
มาตรการท่ีเขมแข็งใน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและภัย
คุกคามรูปแบบใหม

3) สถานศึกษาท่ีมี ระบบ กลไก
และมาตรการท่ีเขมแข็งในการ
ปองกันและแกไขภัยคุกคาม
รูปแบบใหม

2 3 4 5 6 3.1 โครงการสานสัมพันธบานนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน
3.2 โครงการสรางเครือขายผูปกครอง
3.3 โครงการอาชีวะตานยาเสพติด
3.4 โครงการจัดระบบครูท่ีปรึกษา
3.5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาและประชุมผูปกครอง
3.6 ตรวจสุขภาพและสารเสพติด
นักเรียน นักศึกษา
3.7 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก
3.8 โครงการจัดหาเวชภัณฑยาและ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
3.9 โครงการอบรมและใหความรูเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
3.10 โครงการปองกันและแกปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงผูเรียน

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

ผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหมี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรง
ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

1) สัดสวนของผูเรียน
อาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
ผูเรียนสามัญศึกษา
2) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3) รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษามีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

5:5

60

5:5

65

5:5

65

5:5

70

5:5

70

1.1 โครงการประชาสัมพันธแนะแนว
การศึกษาตอวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2.1 โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดชาง
เพ่ือพัฒนากําลังคนสูทักษะเฉพาะกลุม
อาชีพ
3.1 กิจกรรมโครงการเพ่ือสงเสริมพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 โครงการหารายไดระหวางเรียน
3.3 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
3.4 โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษา

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ
ฝายพัฒนาฯ

ฝายพัฒนาฯ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

4) รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีสมรรถนะตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

5) ระดับความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษของผูสําเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR)
6) รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพมี
ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ
สูงข้ึน

7) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

60

-

75

100

60

-

75

100

60

-

75

100

60

-

75

100

60

-

75

100

4.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพ่ือ
ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21
4.2 โครงการยกระดับมาตรฐานกําลังคน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับ
ปฏิบัติการ
5.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
อาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ
6.2 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fixit
-จิตอาสา)
7.1 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

กลยุทธท่ี 1 สงเสริม
สนับสนุนใหมีการพัฒนา
กําลังคนดานอาชีวศึกษา
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป
และสมรรถนะอาชีพ
อยางเต็มศักยภาพ

1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะหลักสมรรถนะท่ัวไป
และสมรรถนะวิชาชีพ

100 100 100 100 100 1.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพตาม 
ศักยภาพของกําลังคนอาชีวศึกษา
1.2 โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการ 
จัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและ 
เอกชน
1.3 โครงการบูรณาการองคความรูทักษะ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
1.4 โครงการการสอนแบบบูรณาการการ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเปน
พลเมือง
 1.5 โครงการ ปลูกฝงคานิยมความเปน
ไทย ยิ้มไหว ทักทาย เพื่อเสริมสรางความ
เปนพลเมือง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ฝายวิชาการ

ฝายบริหารฯ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

1.6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ(CEFR)
1.7 โครงการบูรณาการรายวิชาคณิต- 
ศาสตรในการเตรียมความพรอมการ
แขงขันทักษะสะเต็มศึกษา

1.8 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
นักเรียนนักศึกษา
1.9 โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการ
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี
1.10 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ภาค ชาติ
1.11 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
1.12 โครงการประกวดผลงานวิชา
โครงการ
1.13 โครงการวันสงทายปเกาตอนรับป
ใหม/วันคริสมาสต

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ
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กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและ
พัฒนาครูบุคคลากรทาง
การศึกษาใหมีศักยภาพ

2) ระดับความพึงพอใจของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี มี ต อ
ผูสําเร็จการศึกษา

1) รอยละของครูบุคคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ

2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา

80

20

80

80

20

80

80

20

80

80

20

80

80

20

80

2.1 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน
2.2 โครงการบันทึกขอตกลง MOU
สถานประกอบการ
2.3 โครงการติดตาม นักเรียน นักศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษา
2.4 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
กอนออกฝกงาน
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
2.1 โครงการนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนการสอน
2.2 โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
2.4 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอน
ของครูอาชีวศึกษา
2.5 โครงการจัดหาบุคลากรสนันสนุน
เพ่ือคืนครูใหนักเรียน

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายวิชาการ

ฝายบริหารฯ

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายบริหารฯ
ฝายบริหารฯ

ฝายบริหารฯ

ฝายบริหารฯ
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

เพ่ิมโอกาสความเสมอ
ภาค และความเทาเทียม
ในการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาดาน
อาชีวศึกษา

1) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปท่ี 1 (ปวช.)
2) รอยละของผูเขาเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปท่ี 1 (ปวส.) เทียบกับ
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูเรียน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ

10

10

10

15

15

15

20

20

20

25

25

25

30

30

30

1.1 โครงการพัฒนาระบบแนะแนว
อาชีพท่ีมีประสิทธิภาพรวมกับสถาน
ประกอบการ
1.2 โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัด
ชางเพ่ือพัฒนากําลังคนสูทักษะเฉพาะ
กลุมอาชีพ
1.3 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
1.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จั ด ก าร ศึ กษาตั้ ง แ ต อนุ บ า ล จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.5 โครงการจัดหาทุนการศึกษา
1.6 โครงการจัดหาทุนอาหารกลางวัน
1.7 โครงการกิจกรรมงานกองทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

ฝายวิชาการ

ฝายบริหารฯ

ฝายพัฒนาฯ

ฝายวิชาการ

ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
ฝายพัฒนาฯ
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางและพัฒนาคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

สงเสริมการวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและองคความรู
ดานอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลคาทาง
เศรษฐกิจ

1) จํานวนโครงการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองคความรูท่ี
นําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
2) จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ท่ีไดรับการจด
สิทธิบัตร

10

2

10

2

10

2

10

2

10

2

1.1 โครงการสรางองคความรูทางการ
อาชีวศึกษาเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
1.2 โครงการเสริมสรางนวัตกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
1.3 โครงการประกวดโครงงาน
1.4 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร
1.5 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมคนรุนใหม

√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

ฝายแผนงาน

ฝายแผนงาน

ฝายแผนงาน
ฝายวิชาการ
ฝายแผนงาน
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล

กลยุทธ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เปาหมาย (Target)

โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบปการศึกษา

2565 2566 2567 2568 2569 ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

ปท่ี
4

ปท่ี
5

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาสูมาตรฐาน
ระดับสากล

1) รอยละของครูและ
บุคคลากรท่ีมีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษา

2) การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

3) มีกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีใช
ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
4) มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอยูในระดับดีมาก

5) มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

50

มี

มี

ดีมาก

มี

50

มี

มี

ดีมาก

มี

50

มี

มี

ดีมาก

มี

50

มี

มี

ดีมาก

มี

50

มี

มี

ดีมาก

มี

1.1 โครงการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
1.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
1.3 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาใหมีความเปนเลิศ
เฉพาะทางสูมาตรฐาน สากล
1.4 โครงการพัฒนาระบบรายงานและ
จัดเก็บขอมูลงานประกันคุณภาพ

1.5 โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและ
เอกชน
1.6 โครงการพัฒนาสถานศึกษา
1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

ฝายแผนงาน

ฝายบริหารฯ

ฝายแผนงาน

ฝายแผนงาน

ฝายแผนงาน

ฝายบริหารฯ
ฝายบริหารฯ
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สวนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ

4.1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ศ. 2565-2569 สูการปฏิบัติข้ึนอยู

กับปจจัยหลายประการ ไดแก การนําสาระสําคัญของแผนพัฒนาสถานศึกษาไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให เปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว  และครอบคลุมการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาของผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ผูมี
สวนไดสวนเสียและสาธารณชน การเผยแพร การประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนักความรูความเขาใจใน
ความสําคัญของแผนพัฒนาสถานศึกษา และการนําแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน

1. การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนท้ัง ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญและความพรอมในการมีสวนรวมในการพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษา ดวยการสรางความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีและภาคีเครือขายเก่ียวกับวิสัยทัศนเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มรูปแบบ

2. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2569 กับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและแผนแมบทอ่ืนท่ีเก่ียวของ

3. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ  ใหเอ้ือตอแผนพัฒนาสถานศึกษา
4. สรางชองทางใหภาคีเครือขายในการจัดการอาชวีศึกษามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง

ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
เพ่ือใหการดําเนินการตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (พ.ศ. 2565-

2569) เปนไปดวยความเรียบรอย และมีระบบ บรรลุตามวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

4.2 การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน

1. จัดทําสารสนเทศเพ่ือกํากับติดตามการบริหารงบประมาณตามไตรมาสงบประมาณ
2. กํากับติดตามผูรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการ
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและภารกิจท่ีไดมอบหมาย กํากับติดตามรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตั้งแตกอนดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ สิ้นสุดการดําเนินการเพ่ือทราบความกาวหนา
อุปสรรค และความสําเร็จของแผนงานเปนระยะ ๆ จะไดปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีกอนเกิดปญหาในการ
ดําเนินการ

3. รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานตนสังกัด ดังนี้
รายงานการบริหารงบประมาณประจําป  ระดับสถานศึกษา
รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําป สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาผานระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(electronic Monitoring and Evaluation Vocational System : e-MVS) สํานักติดตามและ

ประเมินผลการอาชีวศึกษา
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คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ท่ี 1103 / ๒๕64

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569)
-----------------------------------------------------------

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ฝายแผนงานและความรวมมือ เปนฝายท่ีประสานงานกับ
สวนท่ีเก่ียวของในการสรางความตระหนัก ความเขาใจ การทํางานรวมกันอยางมีคุณภาพ และทํางานเปน
ทีมตามมาตรฐานของ สอศ. ในมาตรฐานท่ี 2 ตวับงชี้ท่ี 2.4 เพ่ือใหการบริหารท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาหรือ
แผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาชนคมอาชีวศึกษา เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติราชการและการใชจาย
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ดาน แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development
Goals–SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษา และแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่ งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาท่ี ๑๐๖๕/๒๕๔๙
เรื่อง มอบอํานาจให ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับงานบุคลากร) ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ วิทยาลัยฯ
จึงขอแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีรวมวางแผน เสนอแนะแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
ดังตอไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายณัฐวิชญ ศิริรัชฎานันท ผูอํานวยการฯ ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสมาน สมจริง รองผูอํานวยการฯ กรรมการ
๑.๓ นายวรรณดี กลมพันธ รองผูอํานวยการฯ กรรมการ
๑.๔ นายพยนต สืบเสน รองผูอํานวยการฯ กรรมการ
๑.๕ นายปญญา ศิลากูล รองผูอํานวยการฯ กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี
ใหคําแนะนําปรึกษา  กํากับดูแล  ประสานงานและอํานวยการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ นายปญญา ศิลากูล รองผูอํานวยการฯ ประธานกรรมการ
๒.๒ นายนิกร จันทรเทศ ครู กรรมการ
๒.๓ นายสันติรักษ โตรัศมี ครู กรรมการ

๒.๔ นายเกรียงศักดิ.์../2
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๒.๔ นายเกรียงศักดิ์ คําหงษา ครู กรรมการ
๒.๕ นายวุฒิพงษ สมใจ ครู กรรมการ
๒.๖ นายอรุณ ทองกลม ครู กรรมการ
๒.7 นายสุพงศสิทธิ์ สมัครสมาน ครู กรรมการ
๒.8 นายประยูร เดือนเพ็ง ครู กรรมการ
๒.9 นายอินทร จงจํา ครู กรรมการ
๒.๑0 นายสุพรรณ ผาแกว ครู กรรมการ
๒.๑1 นายกัณหา อุทธิเสน ครู กรรมการ
๒.๑2 นางธิดาวรรณ สรรพศรี ครู กรรมการ
๒.๑3 นายพัชณพงศกรณ สุดประเสริฐ ครู กรรมการ
๒.๑4 นางลลิดา โควไพโรจน ครู กรรมการ
๒.15 นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ ครู กรรมการ
๒.16 นางสาวอังศุธา สุทธิประภา ครู กรรมการ
๒.17 นางสาวธิรณี แสวงนาม ครู กรรมการ
๒.18 นายพุฒิพงษ มะยา ครู กรรมการ
๒.19 นางพัธรินพันธ เอมรัตน ครู กรรมการ
๒.๒0 นายคําพา ขันตี ครู กรรมการ
๒.๒1 นายชาติชาย ทองพีระ ครู กรรมการ
๒.๒2 นายชัยรัตน ทองใบ ครู กรรมการ
๒.๒3 นายเลิศ กานเหลือง ครู กรรมการ
๒.๒4 นายอุดร เศษโถ ครู กรรมการ
๒.25 นายวีระวัฒน ภูสมหมาย ครู กรรมการ
๒.26 นายประชาไทย ไกยฝาย ครู กรรมการ
๒.27 นายกัมปนาท พระสุพรรณ ครู กรรมการ
๒.28 นางวราดา ขันตี ครู กรรมการ
๒.29 นายถาวร นาคกระโทก ครู กรรมการ
๒.30 นางปริษา ปนดี ครู กรรมการ
๒.31 นางสาวสุจรีา วิชาชาติ ครู กรรมการ
๒.๓2 นางยุภาพรรณ กานเหลือง ครู กรรมการ
๒.๓3 นายพรธิวา วงษพิทักษ ครู กรรมการ
๒.34 นายประดิษฐ สมจันทร ครู กรรมการ
2.35 นางสาวนลินี วังจอ ครู กรรมการ
๒.36 นายนพดล สิ้นทุกข ครู กรรมการ
๒.37 นางสาวปทมพร สุฤทธิ์ ครู กรรมการ
๒.38 นางสาวบุณณดา คําเสียง ครู กรรมการ
๒.39 นายสกล หุนงาม ครู กรรมการ
๒.40 นางสาวจุฑารัตน บญุปญญา ครู กรรมการ
๒.41 นายสภุาพ สัจจสมภาร ครู กรรมการ

๒.42 นายปยะพงษ.../3
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๒.42 นายปยะพงษ ยอดอินทร ครู กรรมการ
๒.43 นางสาววลีรัตน ทองอินทร พนักงานราชการครู กรรมการ
๒.44 นางสาวพัชรินทร  หาญพิทักษ พนักงานราชการครู กรรมการ
๒.45 นายบุญนาน มากสิงห พนักงานราชการครู กรรมการ
๒.46 นายทวีทรัพย จันทรัตน พนักงานราชการครู กรรมการ
๒.47 นางมนัสนันท ศรีปริทัศน ครูผูทรงคุณวฒุิ กรรมการ
๒.48 นางทัศนียวรรณ แตงวงษ ครูผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๒.49 นางสาวออมทอง พงษวิเศษ ครูพิเศษสอน กรรมการ
๒.50 นางสาววิภาวี ณ นิมิตร ครู กรรมการและเลขานุการ
๒.51 นางกาญจนา ถามุลเลศ ครู กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.52 นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 – 2569)
๒. รวมการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 – 2569)
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

๓. คณะกรรมการประชาสัมพนัธและบันทึกภาพ
๓.๑ นายพยนต สืบเสน รองผูอํานวยการฯ ประธานกรรมการ
3.2 นางสาววลีรัตน ทองอินทร พนักงานราชการครู กรรมการและเลขานุการ
๓.3 นายศตวรรษ พันธสมตน เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. บันทึกภาพนิง่ตลอดการดําเนินโครงการฯ
๒. ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมทางสื่อตาง ๆ
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
5.๑ นายปญญา ศิลากูล รองผูอํานวยการฯ ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการ
5.3 นางณภัชนันท บุตรไชย เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการ
5.4 นางสาวอคัมสิริ ภูมิภักดิ์ เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการ
5.5 นายอมรรัตน กุลาเทศ เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการ
5.6 นางสาวจุฑารัตน บุญปญญา ครู กรรมการและเลขานุการ
5.7 นางสาวนิรชา ศรีภิรมย เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
5.8 นางสาวจุฑามาศ คะกาเนปะ เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินโครงการฯ
๒. เก็บขอมูลมาวเิคราะหและสรุปผล
๓. รายงานการประชุมใหฝายบริหารทราบ

ใหคณะกรรมการ.../4





G.I dl ii 

U\JVI nttJelfl11ll 

d ~ d 
'Vl _______________ 1'U'VI l!:J~ YJ(Jl'l~OJcJ'U l!,ctb<t 
d 
L ';iel-:1 'ilv:v14mim.J'UTI\9ll'Y1'1m:u~m:n vtiai. bct:bct-bct:bci 1V1cn'1'mV1fliJflia11'1::Ln,; 

\Pl 1llvl imn« m VlflU fliai~a::Ln~1~ lleJUVll.11EJ 1 ,fa~un1"!!1 ,nu 1 'U~ 1t1 ~1.:i 1 ~1 L uum1 

i 111vh 1fl1.:i m1 LL~'U.:J1'U\P11ll t1V16ial1a\Pl{ m,::m1ii '1'1le1.:iamu~ n~1 LLl;l:: 1~ VIUVl1'Ufl 11i 111vh LL~u-woo.iu1 • ., 
4 -c::il V Cl.I 

am'Uialfl~1 VLial . l!ld'.bcf-l!ld'.bci \P11l.J';i1EJi;J::Leltl111Vl';i1ULLl;l1'U'U 

u 11111' fl ru:: fl';j';jl.Jfl1';iU1V11';iatn'U ~ fl~11~~ '11';if;U1fl11ll L Vil! 1:: all \P11ll LL~'Ufl11i 111 fl 1';i 

e11;1~rn~1 te1.:iu1t1u1t1 fli;JE!VIB m1ii'1LLG1::f1111Jae1111flie1.:ite1.:i1fl1.:im1 .:irnh::mru~h.:i 1 L~t1ufe1mLk:i 

~.:i1\1111m11JLU'ULL~'UTioo.i'U1mnu~n~1 vtiai. l!ld'.bcf-~d'.bci 1V1mi;i'mV1fluflia11a::Ln~ L~ei 1 -ff L tlmL mV11.:i 

1um1u1V111mnu~n~1 \P11m1t1l;l::Lat11111m~mL~'UTioo.iu1m11u~n~1, ~.:iLL'UU1J1~1mi' 

~.:i L1E.l'Ull1L~el 1 U1111'W'11';iW1el'UlJ1i . 
J/ 

('U1.:ia111m1 ru ui1m) 

i1'1VIU1.:J1'U11.:JLL~'ULLi;J::.:JU'U1::lJ1W 



o ., d 
a1fl'U'VI 

rn 

ct 

(ri 

~ 

":i1t1~e1~a..:i1J111e11J~~LL~'Ll'WRJ'L11an11JAn'l-!t1 
'U • 

":i::ti:: ~ ti ('W.A. lrl<t'.b~-lrl<t'.b~) 

'I.J1EnUJ1'W '1&.J~~-:1 

.. ., .-
'W1c.l'J';i'HU~ nm.J'rl'Wfi 

'U1-:ir:111'1ltl'qiqi1 Lfl'U1'\.J1'1 

., "' 
'U1-:lc.l.f11-rl';i';it\J fl1'UL'VfffeM 

' 
'U1c.1n1.1u'U1'Vl 'rl1::r:1-rl11ru 

' 
'U1-:ir:1111m1 ru -uiJm 

0 ., .. 

'U1c.lfl1-rl1 "1J'U\Jl 

"" .- 0 

u1c.1a'U'Vl1 v-:iv1 

'U1c.lf1W'Vf1 el'Vlfibr:l'U 
' 

L ~'Ll"IJel'U lijL ~'Ll"IJel'U 

✓ 

/ 

/ 

I 

' "" "" a1t111e1"1Je1 

!'111l.JL ~1.J'!Jei.:ith~o11.Jm1l.lm1u~V111~m1.J~n,;-1 

( ✓i •~iiii t ) ui•~iiii 
' ~&.. , 

~~;atl ......... ........... ~ ....... ......... .. ....... ........... .. ....... . 
( 'U1c.ltU5l1'1lqj ~~1''11~1'U'U'Vl) 




	Blank Page
	Blank Page



