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ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

            
 

  
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนช่างไม้สกลนคร”  ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2481  โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในปี  พ.ศ.  
2482 โรงเรียนช่างไม้สกลนคร  ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  มาตั้งที่บริเวณสี่
แยกมุมถนนใสสว่าง ตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดท าการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้   
หลักสูตร 2 ปี  รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4   (เฉพาะชาย)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมา
ตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219 ถนนนิตโย (สายสกลนคร-อุดรธานี) บ้านธาตุนาเวง ต าบลธาตุเชิงชุม   อ าเภอ
เมืองสกลนคร   
 ในปี พ.ศ.  2502 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร เป็นโรงเรียนการช่าง
สกลนคร   
 ในปี พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็น
โรงเรียนเทคนิคสกลนคร (วันที่  1  มกราคม ) 
 ในปี พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็น
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 เมษายน)  
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีเนื้อที่รวม 37  ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  
219  ถนนนิตโย (สายสกลนคร -อุดรธานี ) ต าบลธาตุ เชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
รหัสไปรษณีย์ 47000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4297-0201-3 โทรสาร  0-4297-0204  และ   
0-4297-0220 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ ใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียน                 
การสอน  ดังนี้คือ โรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องกล  จ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ .ศ. 2503          
โรงฝึกงานเครื่องมือกล จ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2514  อาคารเรียน  2 ชั้น จ านวน        
1  หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2515  โรงฝึกงานโลหะการ  จ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2516  
โรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน และโรงฝึกพลานามัย  มีจ านวน  2 หลัง  ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2519   
อาคารเรียน 3 ชั้น มีจ านวน 2 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2525 โรงฝึกงาน       ช่าง
ก่อสร้าง  มีจ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2523  อาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน 3  หลัง ก่อสร้างใน
ปี  พ.ศ. 2529  พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2536 โรงฝึกงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม       มีจ านวน 1 
หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2532  และอาคารหอประชุม 2 ชั้น จ านวน 1  หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 
2529  อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2547 และปรับปรุง
บ้านพักครู จ านวน 2 หลัง  ใน ปี พ.ศ. 2550 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี  
พ.ศ. 2551 ห้องน้ า-ห้องส้วม จ านวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2553 ได้รับ               งบจัดสรร
งบปรับปรุงอาคาร และงบกลางในการด าเนินงานตามโครงการฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย  ใน

 

ขอ้มูลสถานศึกษา 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับงบจัดสรรโครงการปรับปรุงห้วยทราย ในปี พ.ศ. 2556   ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้งบประมาณสนับสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยทราย จากจังหวัดสกลนคร 
และ ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ าห้องส้วม และโรงอาหารอาหาร ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับ
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรับปรุงอาคารโสตทัศนูปกรณ์ 
ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาคาร
ปฏิบัติการ 4 ชั้น (งบผูกพัน 2560-2561) ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคารเครื่องกล) จ านวน 1 หลัง ในปี 2565 ได้รับงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จ านวน  1 หลัง 
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การบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 1. ฝ่ายบริหาร 
  1.1 นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
  1.2 นายศราวุธ  วงศ์พงษ์ค า    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  1.3 นายนิพล  แก้วกาหลง    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  1.4 นายจักรี  อุไรวงศ์    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
  1.5 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 2. ฝ่ายสนับสนุน 
  2.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   2.1.1 นางภัททิยา  พิพัธนัมพร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   
   2.1.2 นางกรุณา  รายา  หัวหน้างานบุคลากร 
     2.1.3 นางยุวดี  อมรสิน  หัวหน้างานบัญชี 
   2.1.4 นางสาวสิริประภาภัฎร์  ศรีวิลัย หัวหน้างานการเงิน 
   2.1.5 นางสุรีย์  แก้วกาหลง  หัวหน้างานพัสดุ 
   2.1.6 นายไชยวัฒน์  วิญญายงค์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
   2.1.7 นายสุพรรณ  ภูสนิท  หัวหน้างานทะเบยีน 
   2.1.8 นายวัชระ   ลานเจริญ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  2.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   2.2.1 นางสาวนิรมล  พลแพงขวา หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   
   2.2.2 นายจิตกร  ศรีสมบูรณ์  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     2.2.3 นายธาดา  ติยะบุตร  หัวหน้างานความร่วมมือ 
   2.2.4 นายณัฐวุฒิ  ประทุมชาติ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ ์
   2.2.5 นางสุพรรญา  อินธิแสง  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   2.2.6 นางดารณี  แรมกลาง  หัวหน้างานผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 
  2.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
   2.3.1 นายธนพร  เรืองโพน  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
   2.3.2 ว่าที่ร้อยโทชิตวัน  ราชภักดี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
     2.3.3 นายวัฒนา   พาระแพง  หัวหน้างานปกครอง 
   2.3.4 นายอภิศักดิ์  พ่วงกุล  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
   2.3.5 นางสาวขวัญธิดา หลานเศษฐา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
   2.3.6 นายวิสารท์  เสมา  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

แผนภมูิการบรหิารสถานศึกษา 
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  2.4 ฝ่ายวิชาการ 
   2.4.1 นายวีระศักดิ์  โชติกานต์กุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ (เครื่องกล)  
   2.4.2 นายเพ็ชร   นาคดี  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องมือกล) 
     2.4.3 นายสมัคร  ศรีวงษา  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.4.5 นายวิจัย  โฮมวงศ์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   2.4.6 นายกษิดิศ  การีชุม  หัวหน้าแผนกวิชาช่างส ารวจ 
   2.4.7 นายธนพร  เรืองโพน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา 
   2.4.8 นายบัณฑิต  อมรสิน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   2.4.9 นายแสงศร  โสภารักษ์   หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
   2.4.10 นางสุรีย์    แก้วกาหลง  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
   2.4.11 นางสาวผกาวลี  เกียรติไกรวัล หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการส านักงาน 
   2.4.12 นางสาวกมลพัฒน์  ทองธิราช หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
   2.4.13 นายภัทรพงษ์   ไตรโยธี  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   2.4.14 นางสาวแววตา  โพธิงาม หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 
   2.4.15 นายกฤษดา  จักรเสน  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
   2.4.16 นางพุทธชาดิ  ข่วงทิพย์  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
   2.4.17 นายปรีดา  มาหินกอง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   2.4.18 นายสุรศักดิ์  วัฒนาวารีกุล หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
   2.4.19 นางสาวนิศา  การุญ  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
   2.4.20 นายวีรศักดิ์  ชวนาพิทักษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2.4.21 นายสนั่น  วราศรี  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
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 1.   จ านวนบุคลากร 

ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
ผู้บริหาร/รองฯ 5  

ครูผู้สอน   

      - ครูผู้ช่วย/ครู 99  

      -พนักงานราชการ 32  

      - อัตราจ้าง 78  

สายสนับสนุน   

      - ข้าราชการพลเรือน 3  

      - ลูกจ้างประจ า 4  

      - ลูกจ้างชั่วคราว 63  

รวม 284  

 
 

2. วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
ปริญญาเอก 5  

ปริญญาโท 78  

ปริญญาตรี 169  

ต่ ากว่าปริญญาตรี 32  

รวม 284  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลบคุลากร 
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ข้อมูลนักเรียน นักศกึษา ปีการศึกษา 2564 (ปีปจัจุบัน) 
 
 

 
ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปีปัจจุบัน) รวม
ทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร ี

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรรม            
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 32 45 24 101 34 45 79 - - - 180 
- สาขาวิชาช่างส ารวจ 21 24 19 64 20 0 20 - - - 84 
- สาขาวิชาช่างยนต์ (เครื่องกล) 201 159 120 480 178 141 319 12 8 20 819 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องมือกล) 122 99 65 286 94 83 177 - - - 463 
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 30 49 46 125 39 43 82 - - - 207 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 170 151 139 460 183 202 385 33 8 41 886 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 74 90 66 230 68 47 115 - - - 345 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 0 0 0 0 20 15 35 - - - 35 
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 42 49 32 123 74 45 119 - - - 242 
- สาขาวิชาช่างโยธา 124 81 75 280 135 98 233 - - - 513 
- สาขาเทคโนโลยีการก่อสรา้ง - - - - - - - - - - - 
2. ประเภทวิชา พาณิชยการ        - - -- - 
 - สาขาวิชาการบญัช ี 95 96 93 284 155 144 299 - - - 583 
 - สาขาวิชาการตลาด 73 57 32 162 38 44 82 - - - 244 
 - สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม ่
(การตลาดทวิ) 

2 7 15 24 10 7 17 - - - 41 

 - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 41 39 24 104 71 71 155 6 2 8 267 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 82 60 61 203 42 42 99 - - - 302 
 - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

47 38 45 130 26 26 76 - - - 206 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 14 0 38 20 0 20 - - - 58 

รวมท้ังสิ้น 1180 1058 856 3094 1207 1105 2312 51 18 69 5478 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลดา้นผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

 
    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก ชาย หญิง รวม 
ปวช. ช่างก่อสร้าง 12 0 12 

  ช่างยนต์ 91 2 93 
  ช่างกลโรงงาน 63 0 63 
  ช่างเชื่อมโลหะ 38 0 38 
  ช่างไฟฟ้าก าลัง 73 8 81 
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 33 12 45 
  โยธา 20 29 49 
  การบัญชี 7 119 126 
  การตลาด 11 42 53 
  การเลขานุการ 3 18 21 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 26 48 
  ภาษาต่างประเทศ 6 26 32 
  ส ารวจ 7 5 12 
  เมคคาทรอนิกส์ 15 0 15 
          
          
          
          
          
          
  รวม 401 287 688 
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    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก ชาย หญิง รวม 
ปวส. สายตรง การก่อสร้าง 10 3 13 

  เครื่องกล 64 0 64 
  ไฟฟ้าก าลัง 72 2 74 
  ไฟฟ้าก าลัง(ทวิภาคี) 12 0 12 
  อิเล็กทรอนิกส์ 37 4 41 
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 21 0 21 
  เทคนิคโลหะ 12 0 12 
  เทคนิคการผลิต  25 0 25 
  เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี) 5 0 5 
  โยธา 33 22 55 
  การบัญชี 2 63 65 
  การบัญชี(ทวิภาคี) 1 14 15 
  การจัดการส านักงาน 3 24 27 
  การตลาด 0 8 8 
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 13 14 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 17 24 
  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4 11 15 
  รวมสายตรง 309 181 490 
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    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก ชาย หญิง รวม 

 ปวส. ม.6 การก่อสร้าง (ม.6) 6 1 7 
  เครื่องกล (ม.6) 66 1 67 
  ไฟฟ้าก าลัง (ม.6) 69 3 72 
  อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6) 26 7 33 
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ม.6) 28 5 33 

  เทคนิคโลหะ (ม.6) 15 0 15 
  เทคนิคการผลิต (ม.6) 31 4 35 
  โยธา (ม.6) 43 16 59 
  การบัญชี (ม.6) 1 70 71 
  การจัดการส านักงาน (ม.6) 2 29 31 
  การตลาด (ม.6) 2 26 28 
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ม.6) 0 2 2 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 6 25 31 
  ภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ม.6) 1 16 17 
  รวม ปวส. (ม.6) 296 205 501 
  รวม 605 386 991 
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
อุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 2. สาขาวิชาช่างส ารวจ 
 3. สาขาวิชาช่างยนต์ (เครื่องกล) 
 4. สาขาวิชาช่างกลโลงงาน (เครื่องมือกล) 
 5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 6. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 
 9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 10. สาขาวิชาช่างโยธา 
พาณิชยกรรม 1. สาขาวิชาการบัญชี 

2. สาขาวิชาการขาย 
3. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
อุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

2. สาขาวิชาช่างส ารวจ 
3. สาขาวิชาช่างยนต์ (เครื่องกล) 

 4. สาขาวิชาช่างกลโลงงาน(เครื่องมือกล) 
 5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 6. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 
 9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 10. สาขาวิชาช่างโยธา 

  

ขอ้มูลดา้นหลกัสูตรที่จดัการเรยีนการสอน 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ 1. สาขาวิชาการบัญชี 

2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์) 
5.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
อุตสาหกรรม 1. เทคโนโลยีก่อสร้าง 
 2.  เทคโนโลยีไฟฟ้า 
บริหารธุรกิจ 1. การจัดการส านักงาน 

 
 นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน และช่วยเหลือ
ชุมชนด้านต่างๆ เช่น  จัดฝึกวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน  โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ โครงการตรวจเยี่ยมหอพัก  โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
สถานศึกษา โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  
และโครงการที่จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัด คือ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร   
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ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง                                                                                                       

หมายเลข รายการที่ได้รับ ปีงบประมาณ จ านวน หน่วยนับ 
รายละเอียด 

(ตารางเมตร) 
งบประมาณ 

1 อาคารอ านวยการ 2535 1 หลัง 1,944  9,213,000 
2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ คณะวิชาสามัญ  

อาคารเรียน 2 
2505 

1 หลัง 1,080 2,744,000 

3 อาคารเรียน 3 2522 1 หลัง 1,080 3,704,400 
4 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 2525 1 หลัง 945 2,500,000 
5 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง อาคาร 5 2529 1 หลัง 1,944 4,890,000 
6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อาคาร 6 
2536 1 หลัง 1,600 8,420,000 

7 แผนกวิชาก่อสร้าง โยธา 

อิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 7 
2542 

1 หลัง 4,000 18,400,000 

8 อาคารวิทยบริการ อาคาร 8 2547 1 หลัง - 7,780,000 
9 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  

เทคนิคพ้ืนฐาน 
2551 

1 หลัง - 18,900,000 

10 แผนกวิชาช่างยนต์ 2503 1 หลัง 960 712,800 
11 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 2532 1 หลัง 432 1,000,000 
12 แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 2516 1 หลัง 480 973,100 
13 แผนกวิชาเครื่องมือกล 2514 1 หลัง 480 738,700 
14 อาคารกิจกรรมปฏิบัติการ

เครื่องกล 
2514 

1 หลัง - - 

15 อาคารโสตทัศนูปกรณ์ 2519 1 หลัง 448 508,700 
16 ส านักงานอาคารสถานที่ , 

พัสดุกลาง 
2502 1 หลัง 528 76,000 

17 พ้ืนที่เก็บวัสดุและซ่อมบ ารุงงาน 

อาคารสถานที่ 
2502 

1 หลัง - - 

18 ธนาคารโรงเรียน , ศูนย์บ่มเพาะฯ 2554 1 หลัง - - 
19 โรงจอดรถยนต์ราชการ 2523 1 หลัง - - 
20 อาคารเรียนพลานามัย 2523 1 หลัง 192 715,000 

 

 

ขอ้มูลดา้นอาคารสถานที่ 
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ข้อมูลอาคารสถานที ่(ต่อ) 
ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง 

 

หมายเลข รายการที่ได้รับ ปีงบประมาณ จ านวน หน่วยนับ 
รายละเอียด 

(ตารางเมตร) 
งบประมาณ 

21 อาคารโรงอาหาร/หอประชุม 2536 2 หลัง 2,112 3,900,000 
22 บ้านพักผู้อ านวยการ 2541 1 หลัง - 750,000 
23 บ้านพักรองผู้อ านวยการ 2542 2 หลัง - - 
24 บ้านพักครู 2514-

2542 

12 หลัง - - 

25 บ้านพักนักการภารโรง 2531 1 หลัง - 200,000 
26 ห้องสุขานักเรียนนักศึกษา 2548 4 หลัง - - 
27 ประปา 2505 1 หลัง - - 
28 อาคารกิจกรรมลูกเสือ 2554 1 หลัง - - 
29 เสาอากาศวิทยุสื่อสาร 2535 1 เสา - - 
30 ป้อมยาม 2535 1 หลัง - - 
31 ร้านสหกรณ์วิทยาลัย 2528 1 หลัง 192 - 
32 สนามฟุตบอล 2502 1 สนาม - - 
33 สนามอเนกประสงค์/สนามกีฬา 2555 1 สนาม 1,728 3,700,000 
34 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น  

(อาคารเครื่องกล) 
2560-
2561 

1 หลัง 4,000 18,900,000 
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แผนผังวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565-2569 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

 
 

รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ผลผลิต 
ปวช. 

ผลผลิต 
ปวส. 

ผลผลิต
ระยะสั้น 

รวม 

1. งบบุคลากร 50 20 0 26 
2. งบด าเนินงาน 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3  ค่าวัสด ุ

 
50 
50 
50 

 
20 
20 
20 

 
10 
10 
10 

 
80 
80 
80 

3. งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง 
    3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
    3.2 อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
50 

100 

 
20 
50 

 
0 
0 

 
70 

150 
รวมทั้งสิ้น 350 150 30 530 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

            
 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   ประกอบด้วย   3 มาตรฐาน          
9 ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

 

  
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้
มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี  
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

 

  
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 

  
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรยีนรู้  
 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
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 มาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพ้ืน
เ อ เ ชี ย แปชิ ฟิ ก  (The Asia Pacific Accreditation and Certification Commission : APACC) 
ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

 
 
 การบริหารและการจัดการระบบบริหารของสถานศึกษามีเพียงพอที่จะบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 ๑.๑ ระบบการวินิจฉัยสั่งการ และการจัดการ 
  สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจ าปี และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารในการวางนโยบาย มีการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
4 ระบบจัดการคุณภาพ (วางแผน น าแผนไปปฏิบัติ การเฝ้าติดตามและประเมินและข้อคิดเห็น)  
ร่วมถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในคณะกรรมการด้านวิชาการ 
 ๑.๒ แผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณ 
  สถานศึกษามีแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณ ในปีที่ผ่านมา โครงการ
และการจัดสรรงบประมาณเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงาน
โครงการกับการจัดสรรงบประมาณ มีการบริหารเงินรายได้ มีการตรวจสอบการเงินและพัสดุ และมี
การเก็บและการจัดการเอกสาร (การค้นหา การจัดเก็บ และ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)  
 

 
  
 สถานศึกษาได้ประกาศพันธกิจอย่างชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่าได้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดและนักศึกษาบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ ได้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ไว้ จัดการเรียน
การสอนไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 ๒.๑ การเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมีทิศทางที่สนองต่อนโยบายและ
เป้าหมายของชาติ 
 ๒.๒ หลักสูตร 
  สถานศึกษามีระบบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่
ผ่านมา สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา โดยผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้ครบองค์ประกอบของหลักสูตร 
 ๒.๓ แผนการสอน  
  สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับให้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากน้อยเพียงใด 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ การก ากับดูแล และการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน 
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 ๒.๔ สื่อการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีความเพียงพอของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารการเงิน
เพ่ือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ต่อจ านวนนักเรียนตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.๕ เทคนิคและวิธีการสอน 
  ครูผู้สอนของสถานศึกษามีการปรับใช้วิธีการสอนของครู ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
รายบุคคลในการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๖ การนิเทศ 
  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการนิเทศ และประเมินการสอนของครู ร่วมถึงการน าผล
การนิเทศและประเมินการสอนไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 มาตรฐานของสถานศึกษา จัดให้มีการวัดคุณสมบัติของครูและบุคลากร ทั้ งนี้  
สถานศึกษาควรมีครูที่มีคุณสมบัติทางวิชาการ ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพจ านวนมาก ดังนี้ 
 ๓.๑ คุณวุฒิและประสบการณ์ของครู 
  คุณวุฒิและประสบการณ์ของครู  ร้อยละของครูที่มีประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ อย่างน้อย 2 ปี 
 ๓.๒ คุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุน 
  คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๓.๓ ภาระการสอนและหน้าที่ของครู 
  ชั่วโมงสอน การมอบหมายงาน และจ านวนวิชาสอนของครู อัตราส่วนของครู ต่อ
จ านวนนักเรียน 
 ๓.๔ ระบบสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 
  ระบบการสรรหาครูและบุคลากร การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่าง การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูและเจ้าหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร จ านวนทุนที่ให้แก่ครู
และบุคลากรส าหรับการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมระดับสูง รางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 

 
 
 การวิจัยคือผลที่ได้จากการศึกษาอย่างเป็นระบบมีเหตุผล เพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการท างาน
หรือระบบงาน เป็นการค้นคว้าเพ่ือจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือการหาค าตอบส าหรับปัญหาที่
มีอยู่ในองค์กรหรือในสภาพแวดล้อม 
 กิจกรรมการพัฒนา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้อย่างระบบ จากการวิจัย และ/หรือ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ เป็นผลให้น าไปสู่การสร้างชิ้นงานใหม่ กระบวนการและบริการใหม่ หรือ

มาตรฐานที่ ๓ ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๔ การวิจัยและพัฒนา 
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อีกนัยหนึ่งคือ การน าความรู้นั้นไปสร้างสิ่งต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และหมายรวมถึงการสร้าง
อุปกรณ์การสอน โมดูล ต าราและเอกสารคู่มือเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
 ๔.๑ โครงการวิจัยและพัฒนา 
  การวิจัยและพัฒนา 
 ๔.๒ การมีส่วนร่วมของครู 
  การมีส่วนร่วมของครูในกิจกรรมการวิจัย การมีภาระในงานสิ่งประดิษฐ์ ของครูบน
พ้ืนฐานความต้องการของหน่วยงาน 
 ๔.๓ การเผยแพร่และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  การรายงาน เผยแพร่ ตีพิมพ์และใช้ประโยชน์ของผลงาน 
 ๔.๔ การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 
  สภาพการจัดสรรและใช้งบประมาณในกิจกรรมวิจัยพัฒนา ลักษณะความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนและงานที่ท าในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา  ลักษณะของการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา นโยบายในเรื่องการจูงใจครูและบุคลากรให้ท างานวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 สถานศึกษาควรเป็นที่รู้จักในชุมชนนั้น ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเสริมสร้างขึ้นได้การ
น าความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาไปช่วยเหลือชุมชนด้วยบริการสังคม ทางวิชาการ โครงการหา
รายได้ รวมทั้งการแบ่งปันหรือร่วมมือกันในเครือข่าย 
 ๕.๑ โครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  สถานศึกษาจัดให้มีการจัดบริการชุมชนและใช้ประโยชน์จากการงานบริการชุมชน 
การใช้ระบบการบริหารคุณภาพในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของครูและเจ้าหน้าที่
ในงานบริการวิชาการ การสนับสนุนโปรแกรมการให้บริการวิชาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ใน
การจัดบริการวิชาการวิชาชีพ 
 ๕.๒ โครงการสร้างรายได้  
  สถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินงานโครงการที่ก่อเกิดรายได้ ก าไรสุทธิจากโครงการ
ก่อเกิดรายได้ เฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา 
 ๕.๓ การเชื่อมโยงและเครือข่าย 
  การมีส่ วนร่ วมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษา  ข้อตกลงกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐ ที่จะท ากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ การให้ค าปรึกษาแนะน าและ  
                 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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 สถานศึกษาต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการสอนและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสนับสนุนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมถึงความพอเพียง
ของงบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ ห้องสมุด เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ตลอดจนการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ๖.๑ ทรัพยากรด้านการเงิน 
  สถานศึกษาจัดสรรงบด าเนินงาน (เงินหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายประจ า) งบประมาณ
เพ่ือการพัฒนา งบประมาณประจ าปี ที่เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยใน 3 ปีที่ผ่านมา การตรวจสอบด้านการเงินจาก
หน่วยงานภายนอก การจัดสรรเงินจากบัญชีหารายได้ สมทบเข้าในงบประมาณประจ าปี ในส่วนของ
งบพัฒนา การเตรียมการและวางแผนงบประมาณ 
 ๖.๒ สิ่งอ านวยประโยชน์ด้านกายภาพ 
  สถานศึกษาจัดให้มีสภาพพ้ืนที่ และการเข้าถึงสถานศึกษา ขนาดมาตรฐานของ
ห้องเรียนที่เป็นไปตามข้อก าหนด ครุภัณฑ์การเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนที่เป็นไปตามข้อก าหนด 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
 ๖.๓ หนังสือห้องสมุด รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้  สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
สื่อการสอน 
  สถานศึกษาจัดให้มีสภาพของห้องสมุด ศูนย์สื่อการศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนด 
การใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันกับห้องสมุดเครือข่าย พ้ืนที่และสิ่งอ านวยประโยชน์ ห้องสมุด การ
จัดการห้องสมุด งบประมาณการด าเนินงานห้องสมุด จ านวนและคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 ๖.๔  เครื่องมือ อุปกรณ ์
  สถานศึกษาจัดให้มี เครื่ องมือ อุปกรณ์  และส่วนประกอบตามหลักสูตร  
การบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 ๖.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สถานศึกษาจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จ าเป็น ศูนย์มัลติมีเดียหรืออุปกรณ์
สิ่งอ านวยประโยชน์ IT อ่ืนๆ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ IT จ านวนคน คุณสมบัติและประสบการณ์ของ
ครูและบุคลากรด้าน ICT 
 ๖.๖ การจัดการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
  สถานศึกษาจัดให้มีการซ่อมบ ารุง โรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ  มีมาตรการ 
ด้านความปลอดภัย และป้ายสัญลักษณ์ 
 

 
 
 นักเรียนเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการพัฒนาทางด้านความสามารถทาง
ปัญญาและรวมถึงบุคลิกภาพโดยรวมด้วยด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดให้มีงานฝ่ายบริการนักศึกษา เพ่ือช่วย
ให้นักศึกษามีศักยภาพสูงสุด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๖ ทรัพยากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ การช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา 
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 ๗.๑ ระบบการให้ค าปรึกษาและแนวแนวอาชีพ  
  สถานศึกษาจัดให้มรีะบบการแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
 ๗.๒ การให้บริการนักเรียน นักศึกษา 
  สถานศึกษามีการก าหนดและจัดให้มี อัตราส่วนเจ้าหน้าที่แนะแนวต่อจ านวน
นักเรียนที่เป็นไปตามข้อก าหนด ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา การรักษานักศึกษาไว้ใน
สถานศึกษาและจัดให้เรียนจบตามเวลาที่ก าหนด ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน การ
จัดทรัพยากรเพ่ือการจัดกิจกรรมประกอบหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีร้อยละของการจัด
กิจกรรมประกอบและเสริมหลักสูตรที่จัดได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผน มีอัตราการจ้างงาน/ได้งานท าตรง
ตามสาขาท่ีจบของผู้จบการศึกษา หลังจากจบ 1 ปี การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการออกกฎระเบียบ
ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของนักศึกษา มีบริการเงินกู้เพ่ือการศึกษา ลักษณะการจัดบริการด้าน
สุขภาพ การกีฬา และด้านสังคมที่จัดให้นักศึกษา 
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การวิเคราะห์ SWOT  ของวิทยาลัยเทคนคิสกลนคร 
 

S (Strengths) จุดแข็ง 

S๑. มีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจนตามที่ สอศ. ก าหนด 
S๒. มีความช านาญการทางด้านการสอนแบบฐานสมรรถนะ การปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร และยกระดับการเรียนการสอนไปสู่ระดับ 
 นานาชาติ 
S๓. การประกันคุณภาพภายในด าเนินการอย่างเป็นระบบและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย 
S๔. วิทยาลัยมีศูนย์ทดสอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
S๕. มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
S๖. มีการสร้างความร่วมมือ และประสานงานกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบท าให้เกิด 
 ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 
S๗. ระบบการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐานสากล  
 (หลักสูตร BTEC, EP และศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR) ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 
 ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ 
S๘. ระบบการบริการวิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
S๙. มีการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุม 
 วิชาการ หรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

W (Weaknesses)  จุดอ่อน 

W๑. การจัดการสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครือข่ายการ 
 สื่อสาร ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้แบบไร้พรมแดนข้อมูล ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ 
 สารสนเทศภายในสถานศึกษาไม่เพียงพอ และไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
W๒. ครู และบุคลากรสายสนับสนุนมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ ส่งผลให้การ 
 ปฏิบัติงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
W๓. ระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ยังไม่เพียงพอที่จะ 
 สร้างแรงจูงใจให้กับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน 
W๔. สายการบังคับบัญชาหลายระดับชั้นส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
W๕. ลูกจ้างชั่วคราวขาดแรงจูงใจ ด้านต าแหน่งงาน/อัตราค่าตอบแทน 

การวิเคราะห์สภาพองค์กร 
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W๖. ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และ Project Based ยังไม่ชัดเจน 
W๗. บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจในแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ ๕ ปี 
W๘. จ านวนบุคลากรในแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ช่างยนต์ การจัดการส านักงาน การตลาด  
 เมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า เทคนิคพ้ืนฐาน และโยธา ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
W๙. รูปแบบการบริหาร Sakonnakhon Model ยังขาดความเป็นรูปธรรม 

 
O (Opportunity)  โอกาส 

O๑. ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นพึงพอใจ และให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
O๒. ผู้ปกครอง/ชุมชน/ สถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการบริการอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยด าเนินการ 
 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ 
O๓. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ทั้งครู และผู้เรียนได้ทุกที่  
 ทุกเวลา และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
O๔. ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เอ้ือประโยชน์ต่อการผลิต 
 พัฒนาก าลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีของ 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
O๕. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน 
 การจัดการอาชีวศึกษา 
O๖. รัฐบาลมีนโยบาย และแผนการผลิตและพัฒนาคน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งผลในบุคลากร 
 ในสาขาวิชายังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
O๗. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและการบริการ จึงมีความต้องการแรงงาน ผู้จบ 
 การศึกษาด้านอุตสาหกรรมและการบริการ 
O๘. ระบบคมนาคม และสาธารณูปโภครอบ ๆ ท าเลที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีความพร้อม  
 และสะดวก 
O๙. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเครือข่ายการสื่อสาร ส่งผลให้การให้บริการด้านการศึกษา  
 สื่อการสอน และระบบสนับสนุนต่าง ๆ มีความทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
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T (Threats) วิกฤต/อุปสรรค 

T๑. การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐล่าช้า 
T๒. สถานประกอบการในจังหวัดสกลนคร ที่ร่วมจัดการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพยังมีไม่เพียงพอ ที่จะรองรับจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
T๓. นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาไม่สามารถ 
 เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  
T๔. นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดขาดความต่อเนื่อง 
T๕. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และราคาสูงท าให้ไม่สามารถจัดหาเพื่อน ามาใช้ใน 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T๖. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ผู้เรียนประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 
T๗. การวางแผนด้านอัตราก าลังคน เพื่อรองรับการเกษียณอายุ/การย้าย/การลาออกของต้นสังกัด ไม่ 
 ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
T๘. เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณลดลง เพื่อน ามาบริหารจัดการ 
 สถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียน 
T๙. จังหวัดไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม ส่งผลต่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
T๑๐. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารแบบออนไลน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 ในการเรียน และการด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

            
 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของ
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาท่ีมีมาตรฐานสู่สากล 

 
 3.2 พันธกิจ (Mission)  
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 พันธกิจที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ    
 พันธกิจที่ ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 พันธกิจที่ ๓. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 พันธกิจที่ ๔. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 พันธกิจที่ ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 

 
 
3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ระดับองค์กร/ กลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน 

๓.๓.๑ พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
   1) พัฒนาหลักสูตร และรายวิชาแบบฐานสมรรถนะ ทั้งระบบปกติ ทวิภาคี และระยะ
สั้น 
    ร่วมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
   ๒) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการสาขาวิชา โดยเน้นสถานระกอบ
การ 
    เป็นฐาน 
   ๓) ส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความพร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
  ๓.๓.๒. ส่งเสริมโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ๑) ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
   ๒) พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทัน และความเป็นพลเมือง
ของ 
     ผู้เรียน 
   ๓) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในระบบปกติ และทวิภาคี โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
     ของภาคีเครือข่าย 
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   ๔) สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน 
  ๓.๓.๓. พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ๑) ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ภาคีเครือข่าย 
และ 
     แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นฐาน 
   ๒) ทบทวนการวางแผนกรอบอัตราก าลังของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
     จ าเป็น  
   ๓) ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี 
     ของสถานศึกษา 
   ๔) ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และสวัสดิการ  
     เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  
     เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๖) พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยแสวงหาทรัพยากรจากภาคี
เครือข่าย  
  ๓.๓.๔ ยกระดับการสร้างความร่วมมือ และบริการวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก 

๑) พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์
ฝึกอบรม 

     ด้านภาษา และศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล  
   ๒) ยกระดับการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและวิชาชีพ กับหน่วยงานและสถาน 
     ประกอบการทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
   ๓) สนับสนุนการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่บูรณาการกับการเรียนรู้ และตอบสนอง 
     การพัฒนาชุมชน 

๓.๓.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
๑) ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสู่การเป็นองค์กร 

     ดิจิทัล 
   ๒) ส่งเสริมการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้แนวคิด  
     P-D-C-A และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๓) ยกระดับระบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้สนับสนุน 
     ความรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 โดยวิทยาลัยเทคนิคสกลนครไดก้ าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้ 
 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ    
1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
2 ส่งเสริมโอกาส และความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 
๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีความเป็นมืออาชีพ 
1 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๓ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

1 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

1 ยกระดับการสร้างความร่วมมือ และ
บริการวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก 

๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพในระดับสากล 

1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

 
  
 
3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า หรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
  1.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนที่ฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
  ๑.๓ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑.๔ เพ่ือสถานศึกษามีหลักสูตรและรายวิชาแบบฐานสมรรถนะ ทั้งระบบปกติ ทวิภาคี 
และระยะสั้น ร่วมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๑.๕ เพ่ือสถานศึกษามีสาขาวิชามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถบูรณาการ
สาขาวิชา โดยเน้นสถานประกอบการเป็นฐาน 
 ๑.๕ เพ่ือสถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความพร้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 ๑.๖ เพ่ือทดสอบผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ๑.๗ เพ่ือทดสอบผู้เรียนเข้าร่วมและผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาคเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 ๑.๘ เพ่ือเปรียบเทียบผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.เทียบกับ
แรกเข้า 
 ๑๙. เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 
 ๒๐. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ สะอาดสวยงาม และปลอดภัยต่อปีการศึกษา  
 2๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 ๒๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการหารายได้และการประกอบธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระหว่างเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจ านวน  
2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
  2.1.1 เป้าประสงค์  ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
    2) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
    3) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
    4) โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
   5) โครงการจัดท าสมุดบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
   6) โครงการนิเทศและติดตามผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
   7) โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๘) โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรทันสมัยในสถานศึกษา 
   1๐) โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนทันสมัย 
 
  2.1.3 ตัวชี้วัด  
    1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพอิสระ  
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนที่ฝึกงานหรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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   ๓) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๔) จ านวนหลักสูตรและรายวิชาแบบฐานสมรรถนะ ทั้งระบบปกติ ทวิภาคี 
และระยะสั้น ร่วมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   ๕) จ านวนสาขาวิชามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถบูรณาการ
สาขาวิชา โดยเน้นสถานประกอบการเป็นฐาน 
   ๖) จ านวนสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความพร้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 
 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  2.2.1 เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการเตรียมความพร้อมและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)    
    2) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
    3) โครงการจัดสอบปลายภาค 
    ๔) โครงการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
   ๕) โครงการจัดกิจกรรมชมรมทางวิชาชีพ 
   ๖) โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
   ๗) โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ๘) โครงการพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร 
   ๙) โครงการประชุมองค์การวิชาชีพแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
   ๑๐) โครงการกีฬาและนันทนาการ 
   ๑๑) โครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ 
   ๑๒) โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) 
   ๑๓) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
   ๑๔) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษา 
   ๑๕) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท มั่วสุม ค้าประเวณีตั้งครรภ์  และการพนัน 
   ๑๖) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
   ๑๗) โครงการอาชีวะบริการ วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 
  2.2.3 ตัวชี้วัด 
    1) ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาคเรียน 
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   ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.เทียบ
กับแรกเข้า 
   ๔) ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  2.3.1 เป้าประสงค์  สถานศึกษามีพ้ืนที่การเรียนรู้ สื่อ และสภาพแวดล้อมที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
    2) โครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่  
    3) โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า / ประปา 
   4) โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 
   5) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย GFMIS 
   6) โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
   7) โครงการปรับปรุงห้องเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ Digital literacy 
   8) โครงการปรับปรุงแผนกวิชา 
   9) โครงการปรับปรุงพื้นโรงงาน 
   10) โครงการปรับปรุงห้องเรียน CNC 
   11) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารหน้าพัสดุ) 
   12) โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
   13) โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   14) โครงการห้องปฏิบัติการส านักงานอัตโนมัติ 
   ๑๕) โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผ่านศูนย์
บ่มเพาะ เพ่ือการเตรียมการเป็นผู้ประกอบการและการหารายได้ระหว่างเรียน 
   ๑๖) โครงการจัดท าพัฒนาปรับปรุงระบบความปลอดภัยของงานอาคาร
สถานที่ ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
 
 2.3.3 ตัวชี้วัด 
    1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ สะอาดสวยงาม และปลอดภัยต่อปีการศึกษา  
   2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
   ๓) สาขาวิชามีการสนับสนุนส่งเสริมการหารายได้และการประกอบธุรกิจ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาระหว่างเรียนของผู้เรียน 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูในการแสวงหาความรู้ ทักษะ เพ่ือ
น ามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 ๑.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การเพ่ิมวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนของครูผู้สอน 
 ๑.3 เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 
 ๑.5 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 
 1.๖ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับสากล 
  ๑.๗ เพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือเป็นผู้ประกอบการในระดับสากล 
 
 2. กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2.1.1 เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน และสถานประกอบการ 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    2) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร  
    3) โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
   4) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
   5) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) โครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการกายวิภาคศาสตร์ 
   7) โครงการประชุมยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 
   8) โครงการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 
 
  2.1.3 ตัวชี้วัด  
   1) จ านวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 
   2) ร้อยละของครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
   3) จ านวนของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
หรือได้รับรางวัล 
   4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 
   5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 2.๒ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

  2.๒.1 เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาผู้เรียน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการระชุมองค์การวิชาชีพแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  
    2) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
    3) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อาชีวศึกษา 
   4) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ ภาค 
   5) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ ชาติ 
   ๖) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ นานาชาติ 
   7) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2.๒.3 ตัวชี้วัด  
   1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับสากล 
    2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือเป็นผู้ประกอบการในระดับสากล 
 
 พันธกิจที่ ๓ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ในน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา    
 ๑.2 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูต่อสาธารณชน 
 ๑.3 เพ่ือประเมินและติดตามผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัลหรือถูก
น าไปใช้ประโยชน์ 
 1 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียน 
 2 เพ่ือเผยแพร่โครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียนสู่สาธารณชน 
 3 เพ่ือประเมินและติดตามโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 2. กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ ๓ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 
มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยแสวงหาทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย 
  2.1.1 เป้าประสงค์  ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของครูมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
    2) โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ ABU 
    3) โครงการพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
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   4) โครงการพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัย 
   5) โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 
   6) โครงการเครื่องพ่นหมอก 
   7) โครงการหุ่นยนต์ในพิธีทรงปลูกต้นไม้โดยใช้นวัตกรรม (หุ่นยนต์แพะรด
น้ าต้นไม้) 
   8) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย 
   9) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม 
   10) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลงานวิจัย 
   11) โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางการวิจัย 
   12) โครงการเสริมพลังผลิตภาพการวิจัย 
 
  2.1.3 ตัวชี้วัด  
   1) จ านวนงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูต่อคนต่อปีการศึกษา 
   2) จ านวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อปี
การศึกษา 
   3) จ านวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัลหรือถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 2.๒ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยแสวงหาทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย 
  2.๒.1 เป้าประสงค์  โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านการจัดท าโครงการวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    2) โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาระดับสถานศึกษา 
    ๓) โครงการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่การคิดค้น
นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 
  2.๒.3 ตัวชี้วัด  
   1) จ านวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียนต่อปีการศึกษา 
   2) จ านวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 
   3) จ านวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 
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 พันธกิจที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนเข้ารับการประเมินตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
  ๑.๒ เพ่ือสถานศึกษามีประเมิน ติดตามการการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 ๑.๓ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ให้สาขาวิชามีการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมด้านภาษา และศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
 ๑.๔ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ทดสอบทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
 ๑.๕ เพ่ือสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน และสถานประกอบการ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 ๑.๖ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา ให้การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
โดยบูรณาการกับการเรียนรู้ และตอบสนองการพัฒนาชุมชน 
 1.๗ เพ่ือระดมทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน 
 ๑.๘ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส าหรับการจัดการการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
 ๑.๙ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกในการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ๑.๑๐ เพ่ือสร้างเครือจ่ายความร่วมมือในการการรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 
 2. กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการสร้างความร่วมมือ และบริการวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก 
  2.1.1 เป้าประสงค์  สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
    2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)   
    3) โครงการจัดสอบปลายภาค 
   4) โครงการจัดติวเพ่ือสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน (HSK) 
   5) โครงการจัดติวเพ่ือวัดระดับความสามารถทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
(TOEIC) 
   6) โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
   7) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
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   8) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาจีน (HSK) 
   9) โครงการจัดติวเ พ่ือสอบวัดระดับความสามารถทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐานยุโรป (CEFR) 
 
   10) โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานยุโรป (CEFR) 
   11) โครงการอาชีวะบริการ วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 
   12) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
   13) โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
   14) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดสกลนคร”  ช่วยเหลือประชาชน 
   15) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix It จิตอาสา” 
 
  2.1.3 ตัวชี้วัด  
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน และผ่านการประเมินตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากลต่อปีการศึกษา 
   2) ระดับผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน สากลของสถานศึกษา 
   ๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมด้านภาษา และศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
   ๔) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ทดสอบทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
   ๕) จ านวนของการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน 
และสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
   ๖) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาที่ให้การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
โดยบูรณาการกับการเรียนรู้ และตอบสนองการพัฒนาชุมชน 
 
 2.๒ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการสร้างความร่วมมือ และบริการวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก 
  2.๒.1 เป้าประสงค์  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
  2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
    2) โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้รับบริการ  
    3) โครงการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 
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    ๔) โครงการระดมทุนการศึกษา 
  2.๒.3 ตัวชี้วัด  
   1) จ านวนทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนต่อปีการศึกษา 
   2) จ านวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และวิชาชีพต่อปี
การศึกษา 
   ๓) จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกที่เพ่ิมข้ึนต่อปีการศึกษา 
   ๔) จ านวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอกต่อปีการศึกษา 
 
 พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภายในสถานศึกษาน าระบบการบริหารจัดการฐานองค์กร
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน 
 1.2 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่อยงานภายในสถานศึกษา น ากระบวนการและแนวคิด  
P-D-C-A มาใช้ในการบริการจัดการ 
  1.๓ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาให้มีความรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  1.๔ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ในการเข้าถึงระบบการสื่อสารและระบบเทคโนโลยี ของสถานศึกษาท่ีมีให้บริการ 
  1.๕ เพ่ือการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.๖ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานภายนอกที่ขอเข้าศึกษาดูงาน 
  1.๗ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
  1.๘ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐานผีมือแรงงาน 
  1.๙ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐาน B-TEC 
   1.๑๐ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐาน CEFR 
  1.๑๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐาน HSK 
  1.๑๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐาน Digital 
Literacy 
  1.๑๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐาน TOIEC  
ต่อปีการศึกษา 
  1.๑๔ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบสอบตามมาตรฐาน ARIT  
  1.๑๕ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 2. กลยุทธ์ 
   พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 
มีจ านวน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 



๓๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
 2.1.1 เป้าประสงค์  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐาน 
APACC 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
    1) โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา 
    2) โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
    3) โครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา 
   4) โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ 
   ๕) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖) โครงการพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ออนไลน์ 
   ๗) โครงการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาออนไลน์ 
   ๘) โครงการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการประกันภายในสถานศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ 
   ๙) โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก APACC ในระบบอิเลกทรอนิกส์ 
   ๑๐) โครงการยกระดับและพัฒนาสถานศึกษาสู่ภาคพ้ืนเอเชียแปชิฟิก 
APACC 
   ๑๑) โครงการจัดท าคู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก APACC ผ่านระบบออนไลน์ 
   ๑๒) โครงการติดตามการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก APACC 
ผ่านระบบออนไลน์ 
   ๑๓) โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน และรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปชิฟิก APACC 
   ๑๔) โครงการพัฒนาระบบการใช้งานของงานสารบรรณในรูปออนไลน์ 
   ๑๕) โครงการระบบห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ 
   ๑๖) โครงการทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
   ๑๗) โครงการทดสอบตามมาตรฐานผีมือแรงงาน 
   ๑๘) โครงการทดสอบตามมาตรฐาน B-TEC  
   ๑๙) โครงการทดสอบตามมาตรฐาน CEFR  
   ๒๐) โครงการทดสอบตามมาตรฐาน HSK  
   ๒๑) โครงการทดสอบตามมาตรฐาน Digital Literacy 
   ๒๒) โครงการทดสอบตามมาตรฐาน TOIEC  
   ๒๓) โครงการทดสอบตามมาตรฐาน ARIT 
    ๒4) โครงการติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี 
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   ๒5) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   26) โครงการจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนประจ า
ห้องเรียน 
   27) โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วินโดว์และโปรแกรมออฟฟิส 
   28) โครงการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา คอมพิวเตอร์ 
   29) โครงการซ่อมบ ารุง ดูและ รักษา ระบบอินเทอร์เน็ต 
   30) โครงการจัดท าห้องสร้างสื่อการเรียนการสอน 
   31) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์การจัดการเรียนการสอน 
 
  2.1.3 ตัวชี้วัด  
   1) ร้อยละของหน่วยงานภายในสถานศึกษาน าระบบการบริหารจัดการฐาน
องค์กรดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน 
   2) ร้อยละของจ านวนโครงการสถานศึกษาน าแนวคิด P-D-C-A มาใช้ในการ
ด าเนินงานตามโครงการปฏิบัติการ 
     ๓) จ านวนช่องทางของการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้
สนับสนุนความรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ๔) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ในการเข้าถึงระบบการสื่อสารและระบบเทคโนโลยี ที่สถานศึกษามีให้บริการ 
     ๕) ระดับผลการประเมินคุณภาพตนเองต่อปีการศึกษา 
     ๖) จ านวนครั้งของหน่วยงานภายนอกที่ขอเข้าศึกษาดูงานต่อปีการศึกษา 
     ๗) ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
     ๘) ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานผีมือแรงงาน 
     ๙) จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน B-TEC  
ต่อปีการศึกษา 
     ๑๐) จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน CEFR  
ต่อปีการศึกษา 
     ๑๑) จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน HSK  
ต่อปีการศึกษา 
     ๑๒) จ านวนผู้ เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน  
Digital Literacy ต่อปีการศึกษา 
     ๑๓) จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน TOIEC  
ต่อปีการศึกษา 
     ๑๔) จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน ARIT  
ต่อปีการศึกษา 
     ๑๕) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
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3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค ์: ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

2. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

1) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานท า หรือศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
2. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
 

ร้อยละ 90 
 

1) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานท า หรือศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึก

อาชีพ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรเหมาะสม 
3. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานโลก 

ร้อยละ 80 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน
ที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
๓) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถ า น ป ระก อบ กา ร ที่ มี ต่ อ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

4 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 1. เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษาและสถานศึกษา 
2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กับเจ้าของ
สถานประกอบการ 
3. เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ร้อยละ 100 
 

2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน
ที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
๓) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถ า น ป ระก อบ กา ร ที่ มี ต่ อ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 
 

  



๔๓ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการจัดท าสมุดบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางใน

การปฏิบัติตามคู่มือการฝึกงาน 
2. เพ่ือให้ครูนิเทศ มีแนวทางในการปฏิบัติ
ตามคู่มือนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
3. เพ่ือให้ครูฝึก มีแนวทางในการปฏิบัติ
ตามคู่มือครูฝึกในสถานประกอบการ 
4. เพ่ือใช้ในการวัดและประเมินผลการ
ฝึกงาน 
 
 
 

2 หลักสูตร 
 

๔) จ านวนหลักสูตรและรายวิชา
แบบฐานสมรรถนะ ทั้งระบบ
ปกติ  ทวิภาคี  และระยะสั้ น 
ร่วมกับสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 

6 โครงการนิเทศและติดตามผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรเหมาะสม 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียน
ที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

  



๔๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาค ี
1. เ พ่ื อป ร ะช าสั ม พั น ธ์  ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี
ในแต่ละสาขาวิชา 
3. เ พ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ปรับ
ภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจ
ให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครอง มี
ความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา  
 

2 สาขาวิชา 
 

๕) จ านวนสาขาวิชามีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
สามารถบูรณาการสาขาวิชา 
โดยเน้นสถานประกอบการเป็น
ฐาน 
๖) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

  



๔๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1. เพ่ือพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เ พ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2 สาขาวิชา 
 

๕) จ านวนสาขาวิชามีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
สามารถบูรณาการสาขาวิชา 
โดยเน้นสถานประกอบการเป็น
ฐาน 
๖) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
 
 

  



๔๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรทันสมัยในสถานศึกษา 1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทันสมัย ห้องเรียน

ทันสมัย 
2.  เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2 หลักสูตร 
 

๔) จ านวนหลักสูตรและรายวิชา
แบบฐานสมรรถนะ ทั้งระบบ
ปกติ  ทวิภาคี  และระยะสั้ น 
ร่วมกับสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
๕) จ านวนสาขาวิชามีรูปแบบ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก 
สามารถบูรณาการสาขาวิชา 
โดยเน้นสถานประกอบการเป็น
ฐาน 
๖) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

  



๔๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
10 โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนทันสมัย 1. เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
3. เพื่อพัฒนาสื่อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทันสมัย 
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย 

ร้อยละ 80 
 

๕) จ านวนสาขาวิชามีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
สามารถบูรณาการสาขาวิชา 
โดยเน้นสถานประกอบการเป็น
ฐาน 
๖) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่มีความพร้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
 



๔๘ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมและการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรเหมาะสม 
 

ร้อยละ 80 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร ปวช. 
และหลักสูตร ปวส.เทียบกับ
แรกเข้า 
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

 

  



๔๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามตัวชี้วัดของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพตามหลักสูตรเหมาะสม 
 

ร้อยละ 80 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร ปวช. 
และหลักสูตร ปวส.เทียบกับ
แรกเข้า 
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

 

 

  



๕๐ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการจัดสอบปลายภาค 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ความรู้และทักษะ

วิชาชีพตามหลักสูตรเหมาะสม 
ร้อยละ 90 1) ร้อยละของผู้เรียนชั้นปี

สุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร ปวช. 
และหลักสูตร ปวส.เทียบกับ
แรกเข้า 
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

  



๕๑ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1. . เพื่อเป็นการเสริม สร้าง นักเรียนในการ

เป็นผู้น า 
2. เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของนักเรียนนักศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

ร้อยละ 90 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร ปวช. 
และหลักสูตร ปวส.เทียบกับ
แรกเข้า 
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

5 โครงการจัดกิจกรรมชมรมทางวิชาชีพ 1. เพ่ือเป็นการเสริม สร้าง นักเรียนในการ
เป็นผู้น า  

ร้อยละ 90 
 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
 

  



๕๒ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1. เพ่ือเป็นการเสริม สร้าง นักเรียนในการ

เป็นผู้น า 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

ร้อยละ 90 
 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
 

7 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญ ต่าง ๆ ของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือให้ครู นักเรียน นักศึกษา  ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ 
 

ร้อยละ 90 
 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
 

8 โครงการพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล 
จังหวัดสกลนคร 

1. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
2. เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ 
3. เพ่ือสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม
ร่วมกับจังหวัดสกลนคร 
 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 
 

  



๕๓ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงต่อ

การฝึกทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน สังคม และการ
พัฒนาประเทศต่อไปตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติต่อไป 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

10 โครงการกีฬาและนันทนาการ 1. เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
3. เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของนักเรียนนักศึกษา 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

11 โครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วม
ใจ 

1. นักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มี
ความจงรักภักดี ต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2. นักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ผ่าน
การฝึกวิชาทหาร และการปฏิบัติตนอย่างมี
เกียรติ มีศักดิ์ศร ี
3. นักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็น
ก าลังส ารองท่ีมีคุณภาพของประเทศ 
 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

  



๕๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
12 โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่

ถู กต้ อ ง เกี่ ย วกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
2. เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตัวตามระเบียบวินัยได้และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
3. เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการมีระเบียบวินัยในตนเอง 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้ 
 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

  



๕๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
13 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจ

กับบุคลากรและผู้เรียนทุกคน ตลอดจนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นความส าคัญและ
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันใน
การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 
2.  สถานศึกษาด าเนินงานขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรม 
ที่สถานศึกษาร่วมกันก าหนดไว้ให้สอดคล้อง
กับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ให้สถานศึกษาโดยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน
สถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษา เป็นผู้ส่ง
รายงานผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าของโครงงานให้เป็นไปตาม
สภาพจริง  

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

  



๕๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน

นักศึกษา 
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับ
นักเรียนนักศึกษา  
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกของนักเรียนนักศึกษา
3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และ
สัมผัสวิธีปฏิบัติตนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  
4. เพ่ือป้องกันนักเรียนนักศึกษาไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  
5. เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
6. เพ่ือลด และ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านการมั่วสุมดื่มสุรา  การพนัน  การ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การเก่ียวข้องกับสิ่งเสพ
ติด  และอบายมุขทั้งปวง 
7. เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้นักเรียน
นักศึกษามีความระลึกถึงพระคุณของบิดา  
มารดา  ผู้มีพระ 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

  



๕๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
15 โครงการตรวจเยี่ยมหอพักเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด การทะเลาะวิวาท มั่วสุม ค้าประเวณีตั้งครรภ์  และ
การพนัน 

1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหอพัก 
2.  เพ่ือให้คุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพัก 
3.  เพ่ือกวดขันหอพักเอกชนให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 4.  เพ่ือจัดการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
และการแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน 
5.5  เพ่ือตอบสนองนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด   

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

16 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 1. เพ่ือตรวจสุขภาพให้นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ใช้เป็นข้อมูลใน
การติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนา
สุขภาพร่างกาย 
2. เพ่ือจัดท ามาตรการเฝ้าระวังด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด    
3. เพ่ือจัดท ามาตรการป้องกันและค้นหา
ด้วยระบบคัดกรองจ าแนกนักเรียนนักศึกษา
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างภูมิ กล้าเฝ้า
ระวัง และกลุ่มบ าบัด 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

  



๕๘ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
17 โครงการอาชีวะบริการ วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
1. .เพ่ือให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา  ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา รู้จักการเสียสละ 
การมีน้ าใจ การเป็นจิตอาสา โดยที่ไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ และยังสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 90 2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาค
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 



๕๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีพ้ืนที่การเรียนรู้ สื่อ และสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความสวยงาม

และร่มรื่น 
2. ปรับปรุงต้นไม้เดิมที่ตายให้อยู่ในสภาพ
ดี 
 

ร้อยละ 90 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 

  



๖๐ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 โครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 1. เพ่ือจัดอาคารและสถานที่ให้เพียงพอ

ต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ 
3. เ พ่ือจั ดอาคารและสถานที่ ให้ เป็น
ระเบียบและดูสวยงามต่อผู้พบเห็น 
4. เพ่ือปรับปรุงและซ่อมบ ารุงให้อาคาร
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

ร้อยละ 90 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

  



๖๑ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า / ประปา 1. เพื่อจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 

4 โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 1. เพ่ือเก็บกวาดขยะมูลฝอย 
2. เพ่ือท าความสะอาดห้องน้ า – พ้ืน ฝา
เพดาน – ผนัง อาคารต่าง ๆ 
3. เ พ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่และ
ผู้ใช้บริการ 
4. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการใช้งานในสถานศึกษา 
 

ร้อยละ 90 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 

  



๖๒ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย GFMIS 1. เพื่อท าการซ่อมแซมปรับปรุงระบบให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้
อย่างสะดวก และเบิกจ่ายได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 100 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 

6 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   1. เพื่อท าการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
แผนกช่าง/หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์  
2. เพ่ือท าการซ่อมครุภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับสภาพอายุการใช้งานยาวนาน 
  

ร้อยละ 100 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 

  



๖๓ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการปรับปรุงห้องเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 

Digital literacy 
1. เ พ่ือปรับปรุงห้องในการจัดตั้ งศูนย์
ทดสอบ Digital Literacy  
2. เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปมีศูนย์ที่ใช้ใน
การทดสอบ Digital Literacy 
3.  เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายในการยกระดับสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

  



๖๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๘ โครงการปรับปรุงแผนกวิชา 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนดีขึ้น   
2. พื้นโรงงานมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม   
  

ร้อยละ 70 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

  



๖๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๙ โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงงาน 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนดีขึ้น   
2. พื้นโรงงานมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม   
  

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

  



๖๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑๐ โครงการปรับปรุงห้องเรียน CNC 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนดีขึ้น   
2. พื้นห้องเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม   
  

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 

 

  



๖๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารหน้าพัสดุ) 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาการ

ก่อสร้าง 
2. เพ่ือจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

  



๖๘ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
12 โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนดีขึ้น   
2. พื้นห้องเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม   
  

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

  



๖๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
13 โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนดีขึ้น   
2. พื้นโรงงานมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม   
  

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
 
 
 

 

  



๗๐ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
14 โครงการห้องปฏิบัติการส านักงานอัตโนมัติ 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนดีขึ้น   
2. เพ่ือความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม
     

ร้อยละ 60 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา  
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 

15 โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ผ่านศูนย์บ่มเพาะ เพ่ือการเตรียมการเป็นผู้ประกอบการและ
การหารายได้ระหว่างเรียน 

1. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในสาขาต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการ
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้
และทักษะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และหารายได้ระหว่างเรียนได้ 
  

ร้อยละ 60 ๓) สาขาวิชามีการสนับสนุน
ส่งเสริมการหารายได้และการ
ประกอบธุรกิจของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระหว่างเรียนของ
ผู้เรียน 
 

  



๗๑ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
16 โครงการจัดท าพัฒนาปรับปรุงระบบความปลอดภัยของงาน

อาคารสถานที่ ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
1. เพ่ือจัดหาถังดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัย
ภายในอาคารสถานที่ 
2. เพื่อจัดท าป้ายสัญญาลักษณ์ตาม
มาตรฐานความความปลอดภัยภายใน
อาคาร โรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ ภายใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 75 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
สะอาดสวยงาม และปลอดภัย
ต่อปีการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 



๗๒ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 .  เ พ่ื อ พั ฒน า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานของบุคลากรให้
เข้ากับยุคปฏิรูปการศึกษา 
 

ร้อยละ 90 1. จ านวนชัว่โมงการพัฒนา
ตนเองของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) ร้อยละของครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
สอน 

2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 3) จ านวนของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล 
 

3 โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณะครูแผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาแผนก
วิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมาก
ยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 80 4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อปีการศึกษา 

  



๗๓ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการสร้างความ

ร่วมมือ การจัดการด้านการศึกษา 
2. เพ่ือยกระดับและส่งเสริมผู้เรียนด้าน
การศึกษา 
3. เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน
สกล ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ
พร้อมรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 

ร้อยละ 80 5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาน
ประกอบการที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อปีการศึกษา 
 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาอาชีวศึกษา 
2.  เ พ่ือจั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ กษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สถานประกอบการมากที่สุด 

ร้อยละ 90 5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาน
ประกอบการที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อปีการศึกษา 
 

  



๗๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการกายวิภาคศาสตร์ 1. เพ่ือจัดอบรบหลักสูตรระยะสั้นให้กับ

ผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษาสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ในเรื่องกายวิภาค
ศาสตร์ 
2. เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
3. เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ
ท างานจริงเพื่อสร้างอาชีพในอนาคต 
 

ร้อยละ 90 4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
ก า รส อนข อ งค รู  แ ล ะก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อปีการศึกษา 
5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ ปกครอง ชุ มชน และสถาน
ประกอบการที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อปี
การศึกษา 

7 โครงการประชุมยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในการด าเนินงานของวิทยาลัย  
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง 
ๆ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
วิทยาลัยฯ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถาน
ประกอบการในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

ร้อยละ 80 4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครู และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 
5) ค่ าเฉลี่ ยความพึงพอใจของ
ผู้ ปกครอง ชุ มชน และสถาน
ประกอบการที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อปี
การศึกษา 

  



๗๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 1. เพ่ือพัฒนาครู สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

การแพทย์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2. เพ่ือให้ครู ได้เห็นถึงการปฏิบัติงาจริงใน
สถานประกอบการ 
3. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับไประ
ยุกต์ใช้ให้เขา้กับการท างานในอนาคต 

 

ร้อยละ 80 4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
ก า รส อนข อ งค รู  แ ล ะก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อปีการศึกษา 
5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาน
ประกอบการที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 



๗๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการระชุมองค์การวิชาชีพแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงต่อ

การฝึกทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน สังคม และการ
พัฒนาประเทศต่อไปตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติต่อไป 

ร้อยละ 90 1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับ
สากล   

2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาดา้นวิชาการ 
2.  เ พ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาใน
การประเมินคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 
3.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 85 1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับ
สากล 

  



๗๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อาชีวศึกษา 1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษาด้านวิชาการ 
2.  เ พ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาใน
การประเมินคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 
3.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 85 1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับ
สากล 

4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ ภาค 1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาด้านวิชาการ 
2.  เ พ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาใน
การประเมินคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 
3.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 85 1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับ
สากล 

  



๗๘ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ ชาติ 1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษาด้านวิชาการ 
2.  เ พ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาใน
การประเมินคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 
3.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 85 1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับ
สากล 

6 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ นานาชาติ 1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาด้านวิชาการ 
2.  เ พ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดและ
ทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาใน
การประเมินคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 
3.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 85 1) จ านวนครั้งของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาชีพในระดับ
สากล 

  



๗๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

2. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

ร้อยละ 50 2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าหรือเป็นผู้ประกอบการ
ในระดับสากล 

 
 

พันธกิจที่ ๓ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของครูมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยแสวงหาทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 1.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ฯ  

หุ่นยนต์และการวิจัยของวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  

ร้อยละ 80 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 



๘๐ 
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2 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ ABU 1. เพ่ือพัฒนาและเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษาอาชีวะได้แสดงฝีมือประดิษฐ์
หุ่นยนต์เข้าชิงชัยเป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์  ABU Asia-Pacific Robot 
Contest 2022 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ คิดเป็น 
ท าเป็น และสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติจริง เป็นทาง
น าไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

  



๘๑ 
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ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 1. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาอาชีวศึกษามีการ

สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ โดยอาศัยองค์
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะทางวิชาชีพเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างเทคโนโลยีที่เกิด
ประโยชน์ความเป็นอยู่ของสังคมและ
ประเทศชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษา
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความ
รับผิดชอบ กล้าคิด กล้าท า กล้าปฏิบัติ
อย่างมีเหตุผลและสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

ร้อยละ 95 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

4 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัย 1.  เพ่ือประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัย 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ได้เพ่ิมพูนทักษะด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
3. เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มี
คุณสมบัติตรงตามความ 

ร้อยละ 95 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

  



๘๒ 
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ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 1.  เพ่ือประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์บริการ

ด้านการแพทย์  RMS-V2 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ได้เพ่ิมพูนทักษะด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  
3. เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษาแก้ปัญหา
อย่ า ง เ ป็ น ขั้ น ตอน และ เป็ น ร ะบ บ  มี
คุณสมบัติ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

ร้อยละ 95 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

6 โครงการเครื่องพ่นหมอก  ร้อยละ 95 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

  



๘๓ 
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ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการหุ่นยนต์ในพิธีทรงปลูกต้นไม้โดยใช้นวัตกรรม 

(หุ่นยนต์แพะรดน้ าต้นไม้) 
1. เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์ในพิธีทรงปลูก
ต้นไม้โดยใช้นวัตกรรม(หุ่นยนต์แพะรดน้ า
ต้นไม้) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ได้เพ่ิมพูนทักษะด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
3. เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

ร้อยละ 95 1) จ านวนงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูต่อคนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัล
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

8 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย 10 จ านวนบันทึกความร่วมมือ
ทางการวิจัย 

9 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม 10 จ านวนช่องทางเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สังคม 

10 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลงานวิจัย 10 จ านวนตัวชี้วัดการประเมินผล
งานวิจัยที่ได้รับการพัฒนา 

11 โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางการวิจัย เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางการวิจัย 10 จ านวนชุมชนการเรียนรู้ทางการ
วิจัย 

12 โครงการเสริมพลังผลิตภาพการวิจัย เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

10 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 
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พันธกิจที่ ๓ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เป้าประสงค์ : โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยแสวงหาทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านการจัดท า

โครงการวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 . เพื่อยกระดับการจัดท าโครงงานวิชาชีพ
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

ร้อยละ 80 1) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
3) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 

  



๘๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาระดับ

สถานศึกษา 
1.   เ พ่ื อจั ดการประกวดสิ่ งประดิษฐ์
โครงการนักเรียนนักศึกษา 
2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
    

ร้อยละ 80 1) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนต่อปี
การศึกษา 
2) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
3) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

3 โครงการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่การ
คิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจ 

1. เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งใน
ส่วนของวิชาการและในทางปฏิบัติที่
เกี่ยวเนื่องกับการท าธุรกิจ 

ร้อยละ 80 3) จ านวนโครงงาน หรือ
โครงการวิชาชีพของผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลหรือน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 



๘๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

เป้าประสงค์ : สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาได้ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการสร้างความร่วมมือ และบริการวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามตัวชี้วัดของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตรงตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
 

ร้อยละ 100 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การประเมิน และผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลต่อปีการศึกษา 
 

2 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) 

1. เพ่ือเตรียมทบทวนวิชาทั้งในระดับ ปวช.
3 และปวส.2  
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ V-
NET  ในระดับ ปวช.3 และปวส.2 
 

ร้อยละ 100 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การประเมิน และผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลต่อปีการศึกษา 
 

3 โครงการจัดสอบปลายภาค 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทดสอบความรู้
ความสามารถตรงตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
 

ร้อยละ 100 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การประเมิน และผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลต่อปีการศึกษา 
 

  



๘๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 โครงการจัดติวเพ่ือสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน

ภาษาจีน (HSK) 
1. เพือ่เตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบ
วัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK) 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน 
(HSK) 

ร้อยละ 80 2) ระดับผลการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน สากลของสถานศึกษา 
๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนา
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวชิาชีพ ศูนย์
ฝึกอบรมด้านภาษา และศูนย์
ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะสาขาวชิา
ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของ
มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ ทดสอบ
ทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะ
ด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
๕) จ านวนของการสรา้งความร่วมมอื
เชิงวชิาการและวชิาชีพกับหนว่ยงาน 
และสถานประกอบการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

  



๘๘ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5 โครงการจัดติวเพ่ือวัดระดับความสามารถทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบ
วัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
 

ร้อยละ 80 2) ระดับผลการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน สากลของ
สถานศึกษา 
๓) จ านวนสาขาวชิาที่มีการพัฒนา
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวฒุิวชิาชีพ ศูนย์
ฝึกอบรมด้านภาษา และศูนย์
ฝึกอบรมด้านดิจทิัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวชิาที่เข้ารบัการประเมิน
และผ่านการประเมินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบ
ทักษะวิชาชีพของมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ ทดสอบทักษะดา้น
ภาษา และทดสอบทักษะดา้น
ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
๕) จ านวนของการสร้างความรว่มมือเชิง
วิชาการและวิชาชีพกบัหนว่ยงาน และ
สถานประกอบการทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

  



๘๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้ตระหนักถึง
ความส าคัญภาษา ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา น าองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันวันและใช้ใน
การประกอบอาชีพ  หรือเพ่ือศึกษาต่อใน
อนาคต   
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ   
 

ร้อยละ 80 ๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านภาษา และ
ศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาที่เข้ารับการประเมิน
และผ่านการประเมินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ทดสอบทักษะวิชาชีพของ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
ทดสอบทักษะด้านภาษา และ
ทดสอบทักษะด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
 

  



๙๐ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) 1. เพื่อทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(TOEIC) ก่อนจบการศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส.2 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ และ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) น าผลการทดสอบไป
ใช้ประกอบในการท างานและศึกษาต่อ 
 

ร้อยละ 60 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การประเมิน และผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลต่อปีการศึกษา 
2) ระดับผลการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน สากลของ
สถานศึกษา 
๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านภาษา และ
ศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะสาขาวชิา
ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของ
มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ ทดสอบ
ทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะ
ด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

  



๙๑ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8 โครงการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาจีน (HSK) 1. เพ่ือทดสอบวัดระดับทักษะทางด้าน

ภาษาจีน(HSK) ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน ในปี
การศึกษา 2564 
2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาน าผลการ
ทดสอบไปใช้ประกอบในการท างานและ
ศึกษาต่อ 

ร้อยละ 60 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการ
ประเมิน และผ่านการประเมินตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากลต่อปี
การศึกษา 
2) ระดับผลการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน สากลของสถานศึกษา 
๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนา
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวชิาชีพ ศูนย์
ฝึกอบรมด้านภาษา และศูนย์
ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะสาขาวชิา
ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของ
มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ ทดสอบ
ทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะ
ด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

  



๙๒ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9 โครงการจัดติวเพ่ือสอบวัดระดับความสามารถทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป (CEFR) 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบ
วัดระดับความสามารถทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป (CEFR) 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัด
สอบทักษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากลยุโรป CEFR 

ร้อยละ 80 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การประเมิน และผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลต่อปีการศึกษา 
2) ระดับผลการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน สากลของ
สถานศึกษา 
๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านภาษา และ
ศูนย์ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะสาขาวชิา
ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของ
มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ ทดสอบ
ทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะ
ด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

  



๙๓ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
10 โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป (CEFR) 
1. เพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ยุโรป (CEFR) ก่อนจบการศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัด
สอบทักษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากลยุโรป CEFR 

ร้อยละ 80 1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการ
ประเมิน และผ่านการประเมินตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากลต่อปี
การศึกษา 
2) ระดับผลการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน สากลของสถานศึกษา 
๓) จ านวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนา
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวชิาชีพ ศูนย์
ฝึกอบรมด้านภาษา และศูนย์
ฝึกอบรมด้านดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 
๔) ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะสาขาวชิา
ที่เข้ารับการประเมินและผ่านการ
ประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ทดสอบทักษะวิชาชีพของ
มาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ ทดสอบ
ทักษะด้านภาษา และทดสอบทักษะ
ด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

  



๙๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11 โครงการอาชีวะบริการ วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
1. เพื่อให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา  ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา รู้จักการเสียสละ 
การมีน้ าใจ การเป็นจิตอาสา โดยที่ไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ และยังสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ๖) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาที่ให้การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณา
การกับการเรียนรู้ และ
ตอบสนองการพัฒนาชุมชน 
 

12 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ 
2. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกงานจาก
ประสบการณ์ตรง 
4. เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการได้
ความรู้ในเรื่องอาชีพในการประกอบการ 
5. เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนและผู้มีรายได้น้อย 
 

ร้อยละ 80 ๖) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาที่ให้การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณา
การกับการเรียนรู้ และ
ตอบสนองการพัฒนาชุมชน 
 

  



๙๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑3 โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 1. เ พ่ือฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับ

นักเรียนโรงเรียน ตชด.ค็อกนีสไทย บ้าน
พรมศรีธาตุ ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
และได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 
3. เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็น
ศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการ 
 
 
 

ร้อยละ 80 ๖) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาที่ให้การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณา
การกับการเรียนรู้ และ
ตอบสนองการพัฒนาชุมชน 
 

  



๙๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง

รอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร”  ช่วยเหลือประชาชน 
1. เพ่ือให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา  ท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม  
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ประสบการณ์ตรงนอกจากที่เรียนใน
ห้องเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สอนทักษะ
พ้ืนฐานการซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 
4. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา รู้จักการเสียสละ 
การมีน้ าใจ การเป็นจิตอาสา โดยที่ไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ และยังสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ  
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ร้อยละ 80 ๖) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาที่ให้การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณา
การกับการเรียนรู้ และ
ตอบสนองการพัฒนาชุมชน 
 

๑5 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน “Fix It จิตอาสา” 1. เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนใน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการซ่อมสร้าง 

ร้อยละ 80 ๖) ร้อยละของผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาที่ให้การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณา
การกับการเรียนรู้ และ
ตอบสนองการพัฒนาชุมชน 



๙๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ : สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการสร้างความร่วมมือ และบริการวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างความ

ร่วมมือ การจัดการด้านการศึกษา 
2. เพ่ือยกระดับและส่งเสริมผู้เรียนด้าน
การศึกษา 
3. เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน
สกล ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ
พร้อมรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 

20 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และ
วิชาชีพต่อปีการศึกษา 
๓) จ านวนบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อของสถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมขึ้นต่อ
ปีการศึกษา 
  

2 โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้รับบริการ 

1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ต่าง ๆ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
วิทยาลัยฯ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียน 
2. ประชุมและสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนา และยกระดับสถานศึกษา 
 

20 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และ
วิชาชีพต่อปีการศึกษา 
๓) จ านวนบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อของสถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมขึ้นต่อ
ปีการศึกษา 
  

  



๙๘ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการพัฒนาครูในสถานประกอบการ 1. เพ่ือพัฒนาครู สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

การแพทย์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2. เพ่ือให้ครู ได้เห็นถึงการปฏิบัติงาจริงใน
สถานประกอบการ 
3. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับไประ
ยุกต์ใช้ให้เข้ากับการท างานในอนาคต 

 

20 แห่ง 2. จ านวนสถานประกอบการที่
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และ
วิชาชีพต่อปีการศึกษา 
๓) จ านวนบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อของสถานศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมขึ้นต่อ
ปีการศึกษา 
  

4 โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการจัดการศึกษา 1. เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการจัด
การศึกษา ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก และสถานประกอบการ 

2 ครั้ง  ๔) จ านวนครั้งที่ได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อปีการศึกษา 
 

5 โครงการระดมทุนการศึกษา 1. เพื่อระดมทนุด้านการศึกษา แก่นักเรียน
นักศึกษา 
2. เพื่อระดมทรัพยากรส าหรับการจัด
การศึกษา ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก และสถานประกอบการ 

2 ครั้ง ๔) จ านวนครั้งที่ได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อปีการศึกษา 
 

 
 
 

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 



๙๙ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐาน APACC 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุก

คนไดม้ีองค์ความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องใน
วิชาชีพ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้สัมผัสกับ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ให้ 
บริการในด้านที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน า
ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
และการด ารงชีวิตในอนาคต 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาท่ีร่วมศึกษาดูงาน 

2 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 1 เพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ให้
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ทราบ 
2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือให้หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป   
3. เพ่ือให้มีการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มี
คุณภาพสูงขึ้น 

1 ครั้งต่อเดือน จัดกิจกรรมรายงานผลของ
วิทยาลัยทุกเดือน   

  



๑๐๐ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3 โครงการศึกษาดูงานทางการศึกษา 1. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ให้มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน  
2. เพ่ือเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ และ 
น าวิวัฒนาการมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละในการศึกษาดู
งานทางการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

เพ่ือยกมาตรฐานอาชีพของบุคคลให้ได้
มาตรฐานอาชีพ 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละผู้เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

ระดับดีมาก ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6 โครงการพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาออนไลน์ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพในการจัดการศึกษา 

1 ช่องทาง จ านวนช่องทางออนไลน์ที่
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบการ
บริหารระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  



๑๐๑ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
7 โครงการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ออนไลน์ 
เพ่ือการเข้าถึงและน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในยุคดิจิตอล 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละผู้เข้าถึงการใช้
คู่มือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาออนไลน์ 

8 โครงการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการประกันภายใน
สถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

เพ่ือให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการ
ประกันภายในสถานศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล 

2 ครั้งต่อปี จ านวนการติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการประกันภายใน
สถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

9 โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก APACC  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผ่านการรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 
APACC 

ระดับดีมาก ผลการการประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟิก APACC 

10 โครงการยกระดับและพัฒนาสถานศึกษาสู่ภาคพ้ืนเอเชียแป
ชิฟิก APACC 

เพ่ือยกระดับและพัฒนาสถานศึกษาสู่
ภาคพ้ืนเอเชียแปชิฟิก APACC 

2 ครั้ง จ านวนครั้งในการสร้างความ
ตระหนักในการยกระดับและ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ภาคพ้ืน
เอเชียแปชิฟิก APACC 

11 โครงการจัดท าคู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 
APACC ผ่านระบบออนไลน์ 

เพ่ือมีแนวทางในการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 
APACC 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละผู้เข้าถึงการใช้คู่มือ
การประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพ้ืนเอเชยีแปซิฟิก APACC 
ผ่านระบบออนไลน์ 

  



๑๐๒ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
12 โครงการติดตามการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์การประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก APACC ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

เพ่ือให้มีเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

2 ครัง้ต่อปี จ านวนครั้งในการติดตามการ
จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
และรับรองคุณภาพสถานศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษาระดับ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก APACC 

13 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน และรับรอง
คุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชีย
แปชิฟิก APACC 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปชิฟิก 
APACC 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมอบรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การ
ประเมิน และรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปชิฟิก 
APACC 

๑๔ โครงการพัฒนาระบบการใช้งานของงานสารบรรณในรูป
ออนไลน์ 

เพ่ือมีระบบการบริหารงานเอกสารใน
ระบบอิเลกทรอนิกส์ในการบริหารจัดการ
ด้านงานสารบรรณของสถานศึกษา 

ร้อยละ 70 จ านวนร้อยละหน่วยงานภายใน
และภายนอกใช้บริการของงาน
สารบรรณในรูปออนไลน์ 

๑๕ โครงการระบบห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ เพ่ือมีระบบห้องสมุดที่ทันสมัยในยุคดิจิตอล 1 ระบบ จ านวนระบบห้องสมุดอิเลกทรอ
นิกส์ 

  



๑๐๓ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
16 โครงการทดสอบผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือทดสอบผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
1 สาขาวิชา จ านวนสาขาวิชาที่ผู้เรียน

ทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

17 โครงการทดสอบตามมาตรฐานผีมือแรงงาน เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานผี
มือแรงงาน 

1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐานผีมือ
แรงงาน 

18 โครงการทดสอบตามมาตรฐาน B-TEC เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
B-TEC 

1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน B-TEC 

  



๑๐๔ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
19 โครงการทดสอบตามมาตรฐาน CEFR เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

CEFR 
1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ

ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 

20 โครงการทดสอบตามมาตรฐาน HSK เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
HSK 

1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน HSK 

21 โครงการทดสอบตามมาตรฐาน Digital Literacy เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
Digital Literacy 

1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน Digital 
Literacy 

  



๑๐๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
22 โครงการทดสอบตามมาตรฐาน TOIEC เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

TOIEC 
1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ

ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน TOIEC 
 
 

23 โครงการทดสอบตามมาตรฐาน ARIT เพ่ือทดสอบระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ARIT 

1 สาขาวิชา ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อ
เทียบจากยอดการลงทะเบียน
เข้าสอบ 
๒. จ านวนสาขาวิชาที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ARIT 
 
 

  



๑๐๖ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๒๔ โครงการติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป ี
เพ่ือมีการติดตาม ทบทวน และประเมินผล 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนา
สถานศกึษา 5 ปี 

๑ ครั้งต่อปี จ านวนครั้งในการติดตาม 
ทบทวนผลการรายงานการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป ี

๒๕ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณให้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการการศึกษา 

50 เล่ม ผลรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 

26 โครงการจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการ
สอนประจ าห้องเรียน 

เพ่ือมีระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน
การสอนประจ าห้องเรียน 

20 ห้อง จ านวนห้องเรียนที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน
การสอน 

27 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วินโดว์และโปรแกรมออฟฟิส เพ่ือสถานศึกษามีซอฟแวร์วินโดว์และ
โปรแกรมออฟฟิสมีลิขสิทธิ์ 

440 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

28 โครงการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 

350 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา 

  



๑๐๗ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พ.ศ. 2565-2569 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
29 โครงการซ่อมบ ารุง ดูและ รักษา ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา ระบบ

อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ที่ใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต 

30 โครงการจัดท าห้องสร้างสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท า
สื่อการเรียนการสอน และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 จ านวนร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เข้าใช้บริหารห้องสื่อ
การเรียนการสอน 

31 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสถานศึกษาจัดหาคอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

100 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 


