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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
(ร้อยเอ็ด  ขอนแกน่  มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 
ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3 
 1)  โครงสร้างพื้นฐาน 
  ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (2552) สรุปโครงสร้ำง
พื้นฐำนของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 

 
 

ภำพ 1 แผนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง   
   1.  กำรคมนำคมทำงรถยนต์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง  ตั้งอยู่ระหว่ำง
ทำงหลวงหมำยเลข 2 ที่เชื่อมระหว่ำงทิศเหนือและทิศใต้(Eastern Sea Board) ใช้เวลำเดินทำงจำกจังหวัด
ขอนแก่นถึงกรุงเทพมหำนครเพียง 5 ชั่วโมง และเชื่อมระหว่ำงตะวนัออกกับตะวันตก (East – West  
Economic Corridor)  สำมำรถเชื่อมโยงกบัจังหวัดในและนอกภูมิภำคได้โดยสะดวก นอกจำกนี้ยังเป็น
ศูนย์กลำงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมำรถเชื่อมโยงไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวและ
เวียดนำมโดยใช้เส้นทำงหมำยเลข 9 และ 12 ผ่ำนจังหวัดหนองคำยและมุกดำหำร 
   2.  กำรคมนำคมทำงรถไฟ    กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง  มรีถไฟสำย
กรุงเทพฯ – หนองคำย  ผ่ำนที่ตั้งกลุ่มจังหวดัคือจงัหวัดขอนแก่น 
   3.  กำรคมนำคมทำงอำกำศกลุ่มจังหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลำง  มีสนำมบิน 2 
แห่ง คือ ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น และ สนำมบินร้อยเอ็ด 
 
 2) ศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
  ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (2554, หน้ำ 3-7) 
สรุปว่ำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงมีศักยภำพที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำกรในกลุ่มจังหวัดที่ส ำคัญได้แก่ 
   1. กำรพัฒนำด้ำนอตุสำหกรรมกำรคำ้และบริกำร 
   2. กำรพัฒนำด้ำนกำรผลติกำรเกษตรโดยเฉพำะข้ำวอ้อยและมันส ำปะหลัง 
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   3. กำรพัฒนำอตุสำหกรรมพลังงำนทดแทน (Ethanol) เน่ืองจำกเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่
ส ำคัญคืออ้อยและมันส ำปะหลังและมีกำรขอตั้งโรงงำนผลิต (Ethanol) เป็นจ ำนวนมำก 
   4. กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์โดยผ่ำนสถำบันกำรศึกษำสถำบันพัฒนำฝีมอืแรงงำนและ
ผู้ประกอบกำรหรือโรงงำนอุตสำหกรรม 
   5. กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่วทำงวัฒนธรรมและแหล่งโบรำณคดียุคก่อนประวัติศำสตร์ 
  ภำยใต้กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดภำคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำง ผนวกกับกำรวิเครำะห์สภำวะกำรพัฒนำปัจจุบันและแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรพัฒนำใน
อนำคตคณะกรรมกำรกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (ก.บ.ก.) จึงได้ก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดโดย “ใช้จุดแข็งจำกกำรเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรส ำคัญ (ข้ำว
อ้อยและมันส ำปะหลัง) เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและ
น ำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนจำกภำคเอกชนและสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มจังหวัดด้วยกำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้กับภำคเกษตร” ดังนี้ 
   1) สร้ำงมูลคำ่เพิ่มให้กับกำรผลติภำคเกษตร 
   2) เชื่อมโยงผลผลิตภำคเกษตรกับภำคอตุสำหกรรมเพื่อกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรพืชอำหำร
และพลังงำนทดแทนอย่ำงไรก็ตำมในกำรพัฒนำภำยใต้แนวควำมคดิและเป้ำหมำยดังกล่ำวจ ำเป็นที่จะต้องให้
ควำมส ำคัญกับผลของกำรพัฒนำ ดังนี ้
    2.1) กำรรักษำควำมสมดลุระหว่ำงกำรผลติพืชอำหำรและพืชพลังงำน 
    2.2) กำรป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
    2.3) กำรกระจำยผลกำรพัฒนำให้เกิดขึ้นกับแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวดัอย่ำง 
เท่ำเทียมกัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพฒันามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดา้นการเกษตร 
   1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 
   2) กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลติดำ้นกำรเกษตร 
   3) กำรก ำหนดเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความพร้อมในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
แปรรูปการเกษตร 
   1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรสง่เสริมกำรลงทุน 
   2) กำรพัฒนำสมรรถนะฝีมือแรงงำนที่จ ำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
   3) กำรพัฒนำเพื่อสรำ้งควำมพร้อมดำ้นวัตถุดิบทีจ่ ำเป็นต่อภำคอุตสำหกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   1) กำรพัฒนำส ำนักงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจงัหวัด (OSM) 
   2) กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
   3) กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในหำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
 

3) ด้านการศึกษา  
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  ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (ม.ป.ป., หน้ำ 9) 
สภำพกำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ถือได้ว่ำมีควำมพร้อมในกำรเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำของภูมิภำค โดยมีสถำบันกำรศึกษำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำถึงระดับอุดมศึกษำที่พร้อมจะให้บริกำร
ทั้งกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ โดยมีสถำบันกำรศึกษำที่ส ำคัญ เช่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขต
อีสำน มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอบ้ำนไผ่ รวมถึงสถำบันอุดมศึกษำของ
ของภำคเอกชน เช่น มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเอเชียบัณฑิต เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมี
สถำบันกวดวิชำของภำคเอกชน ซึ่งมีกำรเปิดสอนทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศจ ำนวนมำก รวมถึงยัง
เป็นที่ตั้งของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 6 ขอนแก่นที่พร้อมจะสนับสนุนให้กับภำคแรงงำน 
 ด้ำนกำรศึกษำในปี 2552 มีสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำอยู่อันดับ 2 ของภำคทุกจังหวัดในกลุ่มนี้
มีสถำบันระดับอุดมศึกษำแต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดขอนแก่นจ ำนวน 5 แห่งจังหวัดมหำสำรคำม และ
กำฬสินธุ์จังหวัดละ 2 แห่ง และจังหวัดร้อยเอ็ด  1 แห่งดังนี้มหำวิทยำลัยขอนแก่นมหำวิทยำลัยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเป็นต้นเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรศึกษำและ
สำมำรถผลิตแรงงำนหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ 
 ด้ำนควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ จำกสภำพปัญหำดังกลำ่วข้ำงต้น ส่งผลต่อควำมตอ้งกำรของ
ประชำชน ดังนี ้

1.  แหล่งน้ ำเพื่อกำรผลิตภำคเกษตร 
2.  พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพปัจจัยกำรผลติมุง่สู่กำรผลติพืชอินทรีย์ปลอดสำรพิษ 
3. กำรสนับสนุนทั้งในภำคเกษตร อตุสำหกรรม กำรค้ำกำรลงทุน 
4. ควำมเชื่อมโยงของระบบ Logistics และกำรกระจำยสินค้ำที่มีประสิทธภิำพและทั่วถึง 
5. กำรมีงำนท ำและมีรำยได้ 
6. ยกระดับฝีมือแรงงำน 
7. กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 สรุป จำกควำมพร้อมของกลุ่มจังหวัดภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลำงข้ำงต้น  สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ควรมกีำรเตรียมรองรับควำมต้องกำรของกลุ่มจังหวดั ดังนี ้ 
 1.พัฒนำหลักสูตรเพื่อผลติก ำลังคน สนองควำมต้องกำรดำ้นผลิต พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพปัจจัย
กำรผลติทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะข้ำว อ้อยและมนัส ำปะหลัง 
 2. จัดกำรศึกษำและฝึกอบรมอำชีพ เพื่อยกระดบัฝีมือแรงงำนในภำคเกษตร อุตสำหกรรมและกำรค้ำ
กำรลงทุน 
 3. พัฒนำหลักสูตรเชิงบูรณำกำร เพื่อใช้ในกำรพฒันำก ำลังคนให้มีควำมสำมำรถแบบบูรณำกำร 
 4. พัฒนำหลักสูตรนำนำชำต ิเพื่อเตรียมประชำชนให้มีควำมพร้อมสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 

2.3.2  ที่ตั้ง 
  อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3  ตั้งอยูท่ี่  วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวดัมหาสารคาม  44000 
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 2.3.3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
  ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3   
จ านวน  9  สถานศึกษา  ดังนี ้
  1.  วทิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
  2.  วทิยาลัยอาชีวศกึษาร้อยเอ็ด 
  3.  วทิยาลัยการอาชีพรอ้ยเอ็ด 
  4.  วทิยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
  5.  วทิยาลัยอาชีวศกึษาขอนแก่น 
  6.  วทิยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
  7.  วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
  8.  วทิยาลัยอาชีวศกึษามหาสารคาม 
  9.  วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
 


