แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

นายโฉม บุญจันทร
ผูอํานวยการวิทยาลัย

ฝายบริหารทรัพยากร
นายวิเชียร เสงี่ยมวิบูล

ฝายแผนงานและความรวมมือ

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิเชียร เสงี่ยมวิบูล

นายพรศักดิ์ พยุหสิทธิ์

ฝายวิชาการ
นายสวรรค กุญชู

งานบริหารทั่วไป
นายเทิดพันธุ นิ่มสกล

งานวางแผนและงบประมาณ
นางอัมพร ชัยนันทนาพร

งานปกครอง
นายสุขสําราญ โชตินอก

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางขวัญพัฒน ทองจุน

งานบุคลากร
นางบังอร บารมี

งานความรวมมือและ
บริการชุมชน
นายกัณฑอเนก เริงกิจ

งานกิจกรรมนักรเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาพืชศาสตร
นายสมศักดิ์ ศรีดาวทอง

งานการเงิน
นางบังอร แรงกลา
งานบัญชี
นางวิไลรัตน สิงประเสริฐ
งานพัสดุ
นายวิรัตน วิญูกุล
อาคารสถานที่
นายวิรัตน วิญูกุล
งานทะเบียน
นายสุรชัย แรงกลา
งานประชาสัมพันธ
นายเทิดพันธุ นิ่มสกล

(รักษาการแทน)

งานสงเสริมผลิตผล การคา
และ ประกอบธุรกิจ
นายประมวล จันภิรมย
งานฟารมและโรงงาน
นายวิระ ดวงแปน

นายสามารถ บารมี

แผนกวิชาสัตวศาสตร
นายสุขสําราญ โชตินอก
งานครูที่ปรึกษา
นายบุญมา แพทยประทุม

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายวชิรพงษ เหลืองทอง

แผนกวิชาชางเกษตร
นายสามารถ บารมี
แผนกวิชาประมง
นายสุรชัย แรงกลา
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายชาญณรงค เกิดเจริญ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
นางรุงทิวา เจนดง

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นายสมชาย พชรธนสาร

โครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายกัณฑอเนก เริงกิจ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางรุงทิวา เจนดง

นายวิระ ดวงแปน

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นางกัลยาณี ศรีเจริญพันธุ
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวตติยา รอดทอง
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางอรสา เจริญพันธุวงศ

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางขวัญพัฒน ทองจุน
งานสื่อการเรียนการสอน
นายอนันต สําเร็จ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางรุงทิวา เจนดง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการในการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อสนองตอบ
ความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในป 2551 ไดสรางภาพลักษณที่ดีใหกับการอาชีวศึกษา เพื่อ
สร างความนิ ย มในการเรี ย นวิ ช าชี พใหกับ สั งคม มี เ ป าหมายเพื่ อเพิ่มปริ มาณผูเ รี ย น ในขณะเดี ยวกั น ได ใช
กิ จ กรรมการบริ ก ารสั ง คมในโครงการและวาระพิ เ ศษต า งๆเพื่ อ ให สั ง คมได รั บ รู ถึ ง ศั ก ยภาพของผู เ รี ย น
อาชีวศึกษา และเปนการสรางประสบการณใหกับผูเรียนทั้งในดานการฝกงานวิชาชีพและปลูกฝงสํานึกการ
บริการสังคม นอกจากนี้ไดเนนเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเขามารวมรับผิดชอบและมีบทบาทใน
การจัดการอาชีวศึกษารวมกันมากขึ้น ผลการดําเนินการดังกลาวในป 2551 ชวยทําใหการอาชีวศึกษาเปนที่
รูจักกับสังคมมากขึ้น และกลุมเปาหมายตางตองการเขาสูระบบอาชีวศึกษา ดังนั้นในป 2552 นี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงตองการที่จะพัฒนาดานคุณภาพใหเพิ่มขึ้นควบคูไปกับปริมาณผูเรียน และ
ขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับผูเรียนที่เปนผูมีงานทําแลว ผูที่ตองการพัฒนาศักยภาพ และผูที่
กําลังหางานทําใหมากขึ้น และใหความสําคัญกับการคนหา พัฒนา เผยแพร นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสราง
และพัฒนาอาชีพใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2552 ไว
ดังนี้
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่มุงมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
พันธกิจ
• จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
• ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค
• วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ในการผลักดันใหวิสัยทัศนและพันธกิจบรรลุตามเปาหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 35 กลยุทธ ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพโดยคํานึงถึงคุณธรรมและความเปนเลิศทางวิชาชีพ
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ จะเนนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพมาตรฐาน
มีเสนทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนใหมี
การรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ และ
สรางคานิยมที่ดีตอการอาชีวศึกษา โดยมีเปาประสงคใหผูสําเร็จอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธหลักคือ
1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
3. สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
4. สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ
7. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ดวยการบริการสังคม
8. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอน เสริมสรางทักษะการ
เปนผูประกอบการ
9. สรางภาพลักษณที่ดีตอการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ
การผลิ ตและพั ฒนากําลังคนให ตรงตามความตองการของประเทศ ตองได รับ ร วมมื อกั บองคกรที่
ตองการใชกําลังคน ตั้งแตภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสรางเครือขายความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ นําไปสูการกําหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
การผลิตกกําลังคนไดตรงกับความตองการภาคการผลิตและความตองการของผูใช โดยมีเปาประสงค เพื่ อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น และมีกลยุทธ คือ
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ในการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
2. สรางความเข มแข็งในการสรางเครือขายและความรว มมือในการจัด อาชีวศึ กษาและการฝ กอบรม
วิชาชีพ

3. พัฒนาฐานขอมูลความรวมมือ
4. พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
5. ประสาน สงเสริมและสนับสนุน การจัด การอาชีวศึ กษาและการฝกอบรมวิช าชี พของสถานศึ กษา
เอกชน สถานประกอบการและเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ที่จะสงผลตอคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) ซี่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาไดระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการในรูป แบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไปดวย อีกทั้งจากการประกาศใชกฎหมายการ
อาชีวศึกษาดังกลาว มีผลใหตองสรางกฎหมาย กฎระเบียบ ตางๆเพื่อนําไปสูการปฏิ บัติ ดังนั้นเพื่อใหการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดกลยุทธไวดังนี้
1. จัดและพัฒนาโครงสรางการบริหารงานใหเปนไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและ ก.ม.อื่นที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
4. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบัน
5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
8. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ
9. เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
มุงเนนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาดานวิชาชีพที่มี
คุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีจุดมุงหมายใหคลอบคลุมประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย และกลุมเปาหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผูส ูงอายุ โดยเฉพาะผูยากไร ดอยโอกาส
คนพิการ ผูหางไกลทุรกันดารและชนกลุมนอย มีกลยุทธดังนี้
1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ดวยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงานสรางรายได

3. จัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ
4. สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน
ยุทธศาสตรที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ
สงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ใหเปนกลไกเสริมสรางความสมานฉันท สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนอัตลักษณของแตละพื้นที่
มีความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความ
พรอมรองรับการเปดเสรีการคาในอนาคต โดยหวังผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาวิชาชีพ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพรอม ประกอบไปดวยกลยุทธ ดังนี้
1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ
3. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําริ
4. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจอันดี
ยุทธศาสตร ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
เพื่อใหการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู ตั้งแตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหเอื้อตอการเรียนรู การสรางองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง มีกลยุทธ ดังนี้
1. ส ง เสริ ม พั ฒ นาการวิ จั ย สร า งนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ และการวิ จั ย เชิ ง นโยบาย การวิ จั ย เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
2. สงเสริมการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน
3. สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ไปใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัต ร และ
พัฒนาสูเชิงพาณิชย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และการจัดการความรูอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ

นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว
นโยบาย
1. ทํางานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. พัฒนางานฟารมใหสามารถเลี้ยงตัวเองได
3. พัฒนาครูใหมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นและมีจรรยาบรรณความเปนครู
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหาร
4.1 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.2 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4.4 ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4.5 มีศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา

ปรัชญา
ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําวิชาการ ประสานชุมชน

วิสัยทัศน
เปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ใหมีคุณธรรมนําความรูสูชุมชน

ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาชีพ และลักษณะที่พึงประสงค
2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการบริการดานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
4. ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและการเรียนการสอน

เอกลักษณ “เมืองแคนตาลูป”
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกวเปนสถานศึกษาที่ชุมชนรูจักในนามของสถานศึกษาที่
เปนตนแบบของการปลูกแตงแคนตามลูป และแตงแคนตาลูปยังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสะแกว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกวไดทําการสงเสริมใหแกเกษตรกรในพื้นที่
ตลอดมาจนมีชื่อเสียงและมีการจัดงานออกรานในทุก ๆ ป ที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
แตงแคนตาลูปเปนผลิตภัณฑ OTOP ของอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

อัตลักษณ “เรียนรูชีววิถี มีชีวิตแบบพอเพียง”
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว ไดรวมสืบสานพระราชปณิธานเรื่องนี้รวมกับจังหวัด
สระแกว เพื่อใหการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในจังหวัดสระแกวบรรลุผลตามยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
ดังกลาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว จึงไดจัดทํา โครงการศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูเกษตร
อินทรียวิถีสระแกวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรชุมชน วิถีชีวิต และวิถี
วัฒนธรรมไทยใหเปนศูนยการเรียนรูระดับจังหวัดสําหรับเกษตรกร ผูสนใจ และนักเรียนนักศึกษา ไดเขา
ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการใหความรูถือเปนองคประกอบหนึ่ง
ในสามหวงสองเงื่อนไขที่จะทําใหประชาชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได สอดคลองกับยุทธศาสตร
อยูดีมีสุขของ จังหวัดสระแกว โดยการจัดทําแปลงสาธิตดานหนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย การถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนา อาชีพแกเกษตรกรดวยการสงเสริมในเรื่อง การเกษตร การประมง ปศุสัตว และ
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนปรับปรุงพัฒนาปจจัยพื้นฐานการผลิตและปรับปรุงโครงสราง
การผลิตไปสูการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษและเปนแหลงฝกนักเรียน นักศึกษา ใหมีความรูและเขาใจใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาตนเองใหตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใหมีคุณธรรมนําความรู
ในการประกอบอาชีพเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

ประวัติการจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว เริ่มกอตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2505 บนเนื้อที่ 6,250 ไร
ในนาม โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห โดยมี นายแสง สุริยะ เปนครูใหญคนแรก ใชชื่อวา “โรงเรียน
เกษตรกรรมสงเคราะหปราจีนบุรี” จัดการศึกษาในรูปของการจัดสรรที่ดินใหนักเรียนที่จบชั้น ป.7 เขามาเรียน
เมื่อเรียนจบชั้น ม.ศ.3 ก็จัดสรรที่ดินใหนักเรียน คนละ 25 ไร
ตอมาป พ.ศ. 2519 ไดจัดการศึกษาเปนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
เกษตรกรรม และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเกษตรกรรมปราจีนบุรี
ป พ.ศ. 2524 จัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. และเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยเกษตรกรรม
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524
ป พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมสระแกว ตามชื่อจังหวัด
ป พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว ถึงปจจุบัน

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว ตั้งอยูในกิโลเมตรที่ 16 ถนนรัชตวิถี (อรัญ-คลองหาด) ตําบลผานศึก
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ปจจุบันมีพื้นที่ 1,250 ไร ระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร 325 กม.
หางจากจังหวัดสระแกว 56 กม. และหางจากอําเภออรัญประเทศ 16 กม. มีพื้นทีต่ ิดตอ ดังนี้
ทิศตะวันออก
ติดถนนรัชตวิถี
ทิศตะวันตก
ติดหมูบานนักเรียนเกษตรสงเคราะห
ทิศใต
ติดกับ หมู 1 และ หมู 3 นิคมสงเคราะหทหารผานศึก
ทิศเหนือ
ติดกับ หมู 7 นิคมสงเคราะหคลองน้ําใส

การเดินทาง
1. ทางรถยนตสายตะวันออก (รถจอดสถานีขนสงหมอชิต) กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ
(รถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา)
2. ทางรถไฟสายตะวันออก (สถานีหัวลําโพง, มักกะสัน) กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ
(รถดีเซลรางธรรมดา)
เมื่อถึงอรัญประเทศแลวเดินทางตอไปยังวิทยาลัยฯ โดยตอรถประจําทางสายอรัญ - คลองหาด
สายอรัญ-ผานศึก หรือรถรับจาง ระยะทาง 16 กิโลเมตร ถึงวิทยาลัยฯ

การติดตอสือ่ สาร
1.
2.
3.
4.

โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
E-mail

0 3723 3993-95
0 3723 3993-94
www.skat.ac.th
skatvec@gmail.com

