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แบบฟอร์มที่ 1  การประเมินสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
S (Strength) จุดเด่น W (Weakness) จุดด้อย O (Opportunity) โอกาส T (Threat) อุปสรรค 

๑. สถานศึกษาตั้งกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ส่งผลให้  ผู้ปกครองเข้าถึงบริการ   
อย่างทั่วถึง 

๒. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ   
ที่เข้มแข็งผ่านการรับรองการประเมิน
ภายนอก 

๓. แหล่งเรียนรู้/ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต 

๔. การบริการการศึกษาสามารถให้บริการ
กับทุกกลุ่ม ทุกประเภท 

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๖. มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
    ในทุกระดับ ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
    การศึกษา 

๑. อัตราการเรียนสายอาชีพต่่า นักเรียน
ระดับอาชีวศึกษามีอัตราการออก
กลางคันแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น 

๒. การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับจุดยืน        
การพัฒนาของจังหวัด ที่เน้นการเกษตร
และการท่องเที่ยว 

๓. พฤติกรรมนักเรียนบางส่วนมีคุณลักษณะ            
ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะด้านวินัย 
อดทน ความรับผิดชอบ 

๔. โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
๕. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ    

ต่อการบริหารจัดการ 
๖. คุณลักษณะเฉพาะของสื่อ วัสดุ และ

ครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมและไม่ตรงกับ
ความต้องการ 

๗. ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม และ
ไม่พร้อม ใช้ในการบริหารจัดการ 

๘. ระบบก่ากับ ติดตาม และประเมินผล                
ยังขาดประสิทธิภาพ และไม่มีการ
น่ามาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

๑. มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย การสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมของชาติ 

๒. ประชาชน ผู้ปกครอง อปท. ชุมชน     
ให้ความส่าคัญและสนับสนุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๓. ความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยี
สามารถน่ามาพัฒนาการศึกษาได้ 

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด่ารงชีวิต 

๕. มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นมีหลากหลาย
และเป็นแหล่งวิชาการ 

๖. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม          
ในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 

๗. มีเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๘. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา     

ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชากร
วัยเรียนทุกกลุ่ม 

๙. เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลต่อการ
สื่อสารและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย และรวดเร็ว 

๑. ประชากรในวัยเรียนของจังหวัด
สกลนคร มีแนวโน้มลดลงท่าให้มี
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 

๒. ปัญหาครอบครัวแตกแยกมีแนวโน้ม  
เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลต่อด้านโอกาส    
ทางการเรียนของนักเรียน 

๓. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่
ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ ส่งผลต่อโอกาส   
ในการเรียนรู้ 

๔. สถานประกอบการที่มีคุณภาพ ที่ใช้เป็น
สถานฝึกงานของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา มีไม่เพียงพอ 

    กับความต้องการ 
๕. ระบบการเมืองและประชาธิปไตย     

ขาดเสรีภาพ ท่าให้นโยบายการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง 

๖. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่ง 
    บุตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียน    

แข่งขันสูง ส่งผลให้จ่านวนโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
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แบบฟอร์มที่ 1  การประเมินสภาพแวดล้อม (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
S (Strength) จุดเด่น W (Weakness) จุดด้อย O (Opportunity) โอกาส T (Threat) อุปสรรค 

 ๙. การพัฒนาครูโดยต้นสังกัดไม่ตรงกับ
ความต้องการของสถานศึกษา และ  
ครูมีภาระงานนอกการสอนมากเกินไป 

๑๐. การวางแผนพัฒนาอัตราก่าลัง        
      ไม่สอดคล้องกับความต้องการและ 

สภาพที่เป็นจริง 
๑๑. นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ 

ความสามารถด้านการวิเคราะห์   
การใช้เหตุผล และมีปัญหาเรื่องอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง 

๑๒. ผู้เรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มี
เท่าท่ีควรเนื่องจากกระบวนการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไม่เน้นเรื่อง 
การสื่อสาร 

๑๓. ผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษา 
      ระดับชาติกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่่า  
      เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน 
      ตามหนังสือเรียนมากกว่าสอน       
      ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

๑๐. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษา      
ด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น 

๑๑. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
      เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
      ตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลให้ 
      ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 

๗. หน่วยงานที่จัดการศึกษามีหลายสังกัด 
ขาดการวางแผนการจัดการศึกษา
ร่วมกัน 

๘. การสื่อสารทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย
แต่ขาดการควบคุม ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้เรียน 

๙. ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลต่อ  
ความพร้อมของผู้เรียน 

๑๐. การจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีความพร้อม 

๑๑. การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้อง
กับความต้องการ 

๑๒. ปัจจัยภายนอกเข้ามากแทรกแซง 
      ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 

 

 



3 

 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
SO1 การพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ของสถานศึกษาเอ้ือต่อการให้บริการผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือกับ อปท. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
SO2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยแบบมีพันธะสัญญา 
SO3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาและน่านวัตกรรม
ทางการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการ 
SO4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ให้มผีู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต 

WO1 เร่งก่าหนดมาตรการ/สร้างแรงจูงใจ/ประกัน
การมีงานแก่ผู้เข้าเรียนระดับอาชีวะศึกษา ผ่าน
ภาคีความร่วมมือกับ อปท. และภาคเอกชน 
WO2 ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือทางวิชาการ  
กับมหาวิทยาลัย 
WO3 เร่งปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ผ่านวิธี
ทางศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
WO4 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่ทันสมัยส่าหรับคนสกลนคร
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ST1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา  
และภาคส่วนภายนอกเพ่ือแก้ไข
พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม 
ST2 แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
ให้ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ 
 

WT1 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก    
ให้มีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
WT2 แสวงหาความร่วมมือจาก
สถานประกอบการภายในและ
ภายนอกจังหวัดในการจัดการศึกษา
ในแบบทวิภาคี และรูปแบบ
สถานศึกษาในสถานประกอบการ 

 

 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิม่เติมของคณะท างาน 
แบบฟอร์มที่ 1  การประเมินสภาพแวดล้อม 

 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
S (Strength) จุดเด่น W (Weakness) จุดด้อย O (Opportunity) โอกาส T (Threat) อุปสรรค 

 

................................................................ 
……………………………………………………… 
................................................................ 
……………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 

................................................................ 
……………………………………………………… 
................................................................ 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 

................................................................ 
……………………………………………………… 
................................................................ 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 

................................................................ 

................................................................ 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 



4 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2  การทบทวนวิสัยทศัน ์

วิสัยทัศน์ : VISION   

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์การศึกษาจังหวัดสกลนคร 
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ       
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
 
 
 
 

สกลนครเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ท้องถิ่น  
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิม่เติมของคณะท างาน 
แบบฟอร์มที่ 2  การทบทวนวิสัยทศัน ์

วิสัยทัศน์ : VISION   

วิสัยทัศน์การศึกษาจังหวัดสกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 3  การทบทวนเป้าประสงค ์
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  

 เป้าประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ 
  เป้าประสงค์ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

   

เป้าประสงค์การศึกษาจังหวัดสกลนคร 

เป้าประสงค์รวม  
1. ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชน    
มีความสุข 
2. มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลาย 
มิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและ  
 ทุกช่วงวยั  ให้เป็นคนด ีเด่นและมีคุณภาพ 
4. มีการสร้างโอกาส และ 
ความเสมอภาคทางสังคม 
5. มีการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. มีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าประสงค์รวม  
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คน
ไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้    
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์รวม 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการ
แข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน 
และประเทศ 
3. ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และ      
มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเสมอภาค 

เป้าประสงค์รวม 
๑. นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากล 
๒. ประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. องค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา   
มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล    
๔. องค์กรเอกชน ประชาชน และ
ครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิม่เติมของคณะท างาน 
 แบบฟอร์มที่ 3  การทบทวนเป้าประสงค ์

เป้าประสงค์การศึกษาจังหวัดสกลนคร  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มที่ 4  การทบทวนพันธกิจ 

พันธกิจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พันธกิจกระทรวงศึกษาธิการ  พันธกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พันธกิจการศึกษาจังหวัดสกลนคร 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
1. ประเทศชาติมีความม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข 
2. มีการยกระดับศักยภาพ 
ในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติ  
และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เด่น 
และมีคุณภาพ 
4. มีการสร้างโอกาส และ 
ความเสมอภาคทางสังคม 
4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
5. มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. มีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชนส่วนรวม 
 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน     
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การ
ปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  
4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส่านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส่านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจ     
ที่ก่าหนด 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา   
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับชาติ 
และสากล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชาติเพื่อรองรับ 
สู่สากล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการท่างาน         
แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิม่เติมของคณะท างาน 
แบบฟอร์มที่ 4  การทบทวนพันธกิจ 

พันธกิจการศึกษาจังหวัดสกลนคร  
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มที่ 5  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
   

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษา 

จังหวัดสกลนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ด้านความม่ันคง 
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขัน 
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก่าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ         
ของการพัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก่าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม      
ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ให้มีคุณภาพ 
4. การสร้างสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ของชาติ 
2. ผลิต พัฒนาก่าลังคนรวมทั้งงาน 
วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง   
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
7. สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
8. สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร 
พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภัย การค้าและ
การลงทุน และการท่องเทียว 
9. สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
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ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิม่เติมของคณะท างาน 
แบบฟอร์มที่ 5  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร  
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ            
มีเป้าหมายดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
1.1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงความรักและธ่ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๑.๒  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม               
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic  Education) 
 

เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกัน        
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๒.๑  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม                  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น 
๒.๒  ผู้เรียนในสถานศึกษา ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด อบายมุข           
และมีปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลง 
 

  
 
 
 
 
ร้อยละ
สถาน- 
ศึกษา      
ในจังหวัด
สกลนคร 
    “ 
 
 
 

 
    “ 
 
 
 

ร้อยละ
นักเรียน      
ในจังหวัด
สกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 
 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพฒันาประเทศ  มี
เป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑ ก่าลังคนมีทักษะที่ส่าคัญจ่าเป็นและมีสมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ  มีตัวชี้วัดส่าคัญดังนี้ 
๑.๑  มีฐานข้อมูลความต้องการก่าลังคนของท้องถิ่นและประเทศ จ่าแนก
ตามกลุ่มวิชาชีพอย่างครบถ้วน 
๑.๒  สัดสว่นของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
 
 

๑.๓  สัดสว่นของผู้เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
๑.๔  ก่าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ ๒ สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต 
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านมีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๒.๑  ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษามีการจัด
การศึกษารูปแบบทวิศึกษา/สหศึกษา/หลักสูตรโรงงานในโรงเรียนตาม
มาตรฐานที่ก่าหนดเพ่ิมขึ้น 
๒.๒  จ่านวนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตร
ส่าหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 

ร้อยละ 
หน่วยงาน 
การศึกษา 
จ.สกลนคร 
 

ร้อยละ
นักเรียน  
ในจังหวัด 
สกลนคร 
   “ 
 
ร้อยละ 
แรงงาน   
ในจังหวัด
สกลนคร 
 
ร้อยละ
สถานศึกษา
ในจังหวัด
สกลนคร 
   “ 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
๒.๓ สัดส่วนของการผลิตก่าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ่าแนก 
ตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดงาน การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
 

เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีตัวชี้วัดที่ส่าคัญ ดังนี้ 
๓.๑  มีโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น่าไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
๓.๒  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
๓.๓  มีนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองและจดสิทธิบัตร 
 
๓.๔  มีงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

 
 

 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
เรื่อง/
ผลงาน 
 

ร้อยละ 
บุคลากร
ทางการ-
ศึกษา     
ในจังหวัด
สกลนคร 
 

เรื่อง/
ผลงาน 
 

    “ 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 
 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายที่ ๑. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐาน ของพลเมือง
ท้องถิ่นและพลเมืองไทย และมีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑   
มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๑.๑  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก  ถึงความมีวินัย
และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
๑.๒  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมขึ้น 
๑.๓  สถานศึกษาทุกระดับมีหลักสูตรและการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึง 
การสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 
 

เป้าหมายที่ ๒. สถานศึกษาทุกระดับมีการจัดการเรียน การสอนและ 
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดส่าคัญดังนี้  
๒.๑  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ศูนย์เด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
๒.๒  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่การจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 
๒.๓  สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
ร้อยละ
นักเรียน    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
      “ 
 

ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 
 

ร้อยละ
สถานศึกษา  
/หน่วยที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
ในจังหวัด 
สกลนคร 
“ ขั้นพื้นฐาน 
 
“อาชีวศึกษา 
/อุดมศึกษา 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 
 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
1.1 ประกนัโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ   
ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา-     
นอกระบบ การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
1.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียนโอนความรู้และประสบการณ์   
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
1.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
 

เป้าหมายที่ ๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล        
เพ่ือการศึกษาส่าหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่ส่าคัญ ดังนี้  
๒.๑  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบ 
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ สถานศึกษาในจังหวัดสกลนครทุกแห่งมีอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ 
2.3 มีฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษาทุกระดับ 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ
นักเรียน    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 
    “ 
 
ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
    “ 
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90 
90 

 

 
 
 
 

30 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 

85 
 
 

85 
 

95 
95 

 
 
 
 

50 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

90 
 
 

90 
 

100 
100 

 

 
 
 
 

65 
 
 
 

95 
 
 
 

95 
 

95 
 
 

95 
 

100 
100 

 

…………………………………………………………………………  
 

..................................................................................  
 

.................................................................................. 
  

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

..................................................................................  
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
  

.................................................................................. 
 

................................................................................ 
 

................................................................................ 



15 

 

 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายดังนี้ 
1. สถานศึกษาทุกระดับมีหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอน และ      
จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส่านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2. สถานศึกษาทุกระดับร่วมกับชุมชน หน่วยงานร่วม คัดแยกขยะ          
รู้คุณค่าการน่ามาใช้ประโยชน์ เป็นโรงเรียนปลอดขยะ มีการประกวด
โรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. มีแหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ            
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ               
มีตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก/ สถานศึกษาในโครงการพิเศษ เช่น โรงเรียน
ประชารัฐ โรงเรียน ICU โรงเรียนคู่พัฒนา มีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ิมข้ึน 
๑.๒  สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการบริหารจัดการแบบ
ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
๑.๓  สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

เป้าหมายที่ ๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สนองตอบ
ความต้องการของชุมชนและจังหวัด   มีตัวชี้วัด ดังนี้ 
๒.๑  จ่านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่นเข้ามาจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
 
๒.๒  สัดสว่นของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน     
ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ่าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร      

    “ 
 
 

    “ 
 
 

 

ร้อยละ
องค์กร
มูลนิธ ิ
ในจังหวัด
สกลนคร 
    “ 

 
 
 
 

70 
 
 

85 
 
 

90 
 
 
 
  30 

 
 
20:80 
 

 
 
 
 

 80 
 
 

90 
 
 

95 
 
 
 

40 
 
 
25:75 
 

 
 
 
 

90 
 

 
95 

 
 
100 

     
 
 

50 
 
 
30:70 
 

 
 
 
 
100 

 
 

100 
 
 
100 
 
 
 

60 
 
 
35:65 
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..................................................................................  
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..................................................................................  
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
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.................................................................................. 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ สกลนครเมืองแห่งการพัฒนา  การเกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
มีเป้าหมายดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีตัวชี้วัดส่าคัญดังนี้ 
๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน/จัดกิจกรรม       
เพ่ือน้อมน่าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๑.๒  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการประยุกต์ 
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด่าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์การเรียนรู้ 
ภูพาน ศูนย์การเรียนรู้ต่าบล ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และ  
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกแห่ง 
๒.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหม่  เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
๒.๒  มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรแบบผสมผสาน             
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
 

ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 

ร้อยละ
นักเรียน    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 
ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
     “ 
 

 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 
 
 

 

 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 

90 

 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 

95 
 
 
 

 
 
 
100 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
100 
 
 
100 

 

…………………………………………………………………………  
 

..................................................................................  
 

.................................................................................. 
  

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

..................................................................................  
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
 

.................................................................................. 
  

.................................................................................. 
 

................................................................................ 
 

................................................................................ 
 



18 

 

 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตร           
พืชสมุนไพร เกษตรปลอดภยั การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว             
มีเป้าหมายดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑ พัฒนาก่าลังคนด้านการเกษตร พืชสมุนไพรการเกษตร
ปลอดภัย มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร/
พืชสมุนไพร เพ่ิมขึ้น 
๑.๒  ก่าลังคนทุกช่วงวัยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเกษตร/พืชสมุนไพร  
ในการด่าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 

เป้าหมายที่ ๒ การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร    
ด้วยหลัก 3 ธรรม  มีตัวชี้วัดสา่คัญดังนี้ 
๒.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน/จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้แหล่งการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เพ่ิมขึ้น 
 
 
๒.๒  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นน่าท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ด้วยหลัก 3 ธรรม
เพ่ิมข้ึน 
 
  
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 

ร้อยละ
นักเรียน    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 

ร้อยละ
สถานศึกษา    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 

ร้อยละ
นักเรียน    
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 
 

 
 
 
 
 

20 
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20 
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แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพิ่มเติมของคณะท างาน 

แบบฟอร์มที่ 6 เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน   
มีเป้าหมายดังนี้   
เป้าหมายที่ ๑ สกลนครมีก่าลังคนท่ีมีทักษะที่จ่าเป็นและสมรรถนะ       
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  มีตัวชี้วัดดังนี้ 
๑.๑  มีฐานข้อมูลความต้องการก่าลังคนจ่าแนกตามสาขาวิชา/กลุ่ม
อุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนครที่ทันสมัยครบถ้วน 
 
๑.๒  สัดสว่นของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
สาขาสังคมศาสตร์ 
 
 

 
๑.๓  ก่าลังคนที่มีความรู้ในวิชาชีพการเกษตรปลอดภัย/สาขาวิชาชีพ         
ที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดสกลนครเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ร้อยละ
หน่วยงาน
การศึกษา 
ในจังหวัด
สกลนคร 
 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ระดับ 
อุดมศึกษา 
ในจังหวัด 
สกลนคร 
 

ร้อยละ
นักเรียน
ระดับ
อาชีวศึกษา 
ในจังหวัด 
สกลนคร  

 
 
 
 
 

20 
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20 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ       
                 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑ คนทุกช่วงวัย 
มีความรักในสถาบันหลัก  
ของชาติและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัด
ส่าคัญ ดังนี้ 
1.1  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมที่สะท้อนถึงความรัก
และธ่ารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข   
๑.๒  สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอนและ 
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) 
 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

 

-จัดอบรมตามหลักสูตร  
1 วัน 2 รุ่น ๆ ละ 250 
คน รวม 500 คน 
ในเรื่องกระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
การสร้างความดีด้วย
โครงงานคุณธรรม และมี 
รร.คุณธรรมต้นแบบ  
จังหวัดสกลนคร อ่าเภอ
ละ 1 แห่ง รวม 18 แห่ง 
-ติดตามและประเมินผล 
 

- ร้อยละ
100  
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรฯ
จากโรงเรียน  
ทั้งรัฐ เอกชน
จ่านวน 500
คน 
-ผู้เข้ารับการ
มีความเข้าใจ
และน่า  
ความรู้ที่ได้  
ไปขยายผล
ให้กับ
บุคลากรใน
โรงเรียน 
ของตนเอง
และ รร.อ่ืน
ได้    

คน 500 500 600 600 470,000 ศธจ.
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัย
ได้รับการศึกษา การดูแล
และป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่   
มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๒.๑  สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอนและ 
จัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เพ่ิมข้ึน 
๒.๒  ผู้เรียนในสถานศึกษา 
ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพ
ติด อบายมุข และมีปัญหา
การทะเลาะวิวาทลดลง 
 

 
 

2. โครงการส่งเสริมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 
เพ่ือความมั่นคง  
กิจกรรมที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา
และข้าราชการให้เป็นพลเมือง  
ที่ดีของประเทศชาติ  
กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง
ฯ ป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม ส่งเสริมท่าวิจัยฯ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน     
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน
การท่าวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีต่อนักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ประกวดสุนทรพจน์ ประกวด
หนังสั้น “โตไปไม่โกง” อบรม
สภานักเรียน 

-จัดประชุม อบรม 
นักเรียน นักศึกษาและ 
บุคลากรฯ ตามกิจกรรม 
1-5 เป้าหมายรวม  
2,500 คน จ่านวน 
200 โรงเรียน ในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร (18 
อ่าเภอ)   
-ติดตาม ก่ากับ นิเทศ 
ประเมินผล สรุปผล   
และรายงาน 

ร้อยละ 100 
นักเรียน    
นักศึกษา    
บุคลากรฯ
สถานศึกษา
รัฐ เอกชน
ตามเป้าหมาย 
ที่เข้ารับ    
การอบรม    
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เป็นพลเมือง 
ที่ดีของชาติ 
มีความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์   
สามัคคีเทิดทูน
สถาบัน    
พระมหา- 
กษัตริย์ 
มีความสุขใน
การด่ารงชวีิต 

ร้อยละ 100 100 100 100 4,993,750 
 

ศธจ.
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 3. อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน    
และนักศึกษา 

 

จัดอบรมตามหลักสูตร
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 
ในจังหวัดสกลนคร 
จ่านวน 100 คน   
จัดอบรม 3 วัน 
ประเมินผลโครงการ
และรายงาน 

ร้อยละ 100
ครูและ
บุคลากรฯ   
โรงเรียนรัฐ 
เอกชน ที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
จ่านวน 100 
คน ผ่านการ
อบรมความรู้
ตามหลักสูตร
มีความเข้าใจ 
ระเบียบ 
กฎหมาย 
สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได้อยา่ง
มี
ประสิทธิภาพ
ประสานงาน
ผ่านศูนย์เสมา 
รักษ์สกลนคร    

คน 100 100 200 200 150,000 ศธจ.
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 4. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
หลักสูตรวิชาพิเศษการบันเทิง     
ในกองลูกเสือ 

 

-จัดอบรมครู บุคลากร
จากสถานศึกษารัฐ 
เอกชน จ่านวน 100 
คน ตามหลักสูตรวิชา
พิเศษการบันเทิง     
ในกองลูกเสือ 
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 
-ประเมินผลโครงการ
และสรุปรายงาน 

ร้อยละ 100
ของครู 
บุคลากรฯ   
ผู้เข้ารับ    
การอบรม    
มีความรู้ 
เข้าใจ
หลักการ 
วิธีการ 
วิชาการ
บันเทิงในกอง
ลูกเสือ 
สามารถ
บรรยาย    
อภิปราย 
สาธิต และ  
จัดกิจรรม 
จัดการเรียน
การสอน
ลูกเสือได้ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 100 210,300 ศธจ.
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 5. โครงการอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรวิชา    
ผู้ก่ากับลูกเสือ วิชาสามัญ 
(R.A.T.C) 
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรวิชาผู้ก่ากับ
ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้    
สูง  (S.A.T.C) 
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรวิชาผู้ก่ากับ
ลูกเสือ วิสามัญ  (R.B.T.C) 
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรวิชาผู้ก่ากับ
ลูกเสือ วิชาสามัญ ขั้นความรู้สูง  
(S.A.T.C) 
กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรวิชาผู้ก่ากับ 
หลักสูตรวิชาผู้ก่ากับลูกเสือ สามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  
(S.S.B.T.C) 
กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรวิชาผู้ก่ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น  (S.B.T.C.) 
 

-ประชุมเตรียม
วิทยากร  
-จัดฝึกอบรมให้กับ  
ครู บุคลากรฯ จาก
สถานศึกษาท้ังรัฐ 
เอกชน กิจกรรม 
ที่ 1-6 กิจกรรมละ
100 คน หลักสูตร 
7 วัน 6 คืน 
ด่าเนินการฝึกอบรม
แบบอยู่ค่ายพักแรม
โดยใช้ หลักสูตรตาม
แนวทางของส่านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
ฝึกอบรม โดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย 
สาธิต ประชุมกลุ่ม  
ปฏิบัติจริง  
 

ร้อยละ 100
ของครู 
บุคลากรฯ 
ที่เข้ารับการ
อบรมตาม
หลักสูตรฯ 
สามารถเป็น
วิทยากรให้
การฝึกอบรม
นักเรียน 
เยาวชนโดย
ผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือ      
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 100  
 
420,000  

 

     
420,000  

       
 

210,300 
 
  

210,300 
 

210,300 
 
 
 

210,300   

ศธจ.สกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
                 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑ ก่าลังคนมี
ทักษะที่ส่าคัญจ่าเป็นและ 
มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัด
ส่าคัญดังนี้ 
๑.๑  มีฐานข้อมูลความ
ต้องการก่าลังคนของท้องถิ่น
และประเทศ จ่าแนกตาม 
กลุ่มวิชาชีพอย่างครบถ้วน 
๑.๒  สัดสว่นของผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสามัญศึกษา 
๑.๓  สัดสว่นของผู้เรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ 
 
 

1. โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าเรียน
สายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ    
ในสัดส่วน 70:30 ด้วยหลักสตูร
ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2560 (ปตอ.) 

 

-จัดกิจกรรมแนะแนว
นักเรียนที่จบ ป.6 
เพ่ือเข้าเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
อาชีวศึกษา(ปตอ.) ปี
การศึกษาละ 80 คน 
-ด่าเนินการสอบ
คัดเลือก 
-ด่าเนินงานมอบตัว
และปฐมนิเทศและ
สอนนักเรียนตาม
หลักสูตร 

-ร้อยละ 
100นักเรียน
ที่จบ ป.6  
มาเรียน
หลักสูตรฯ   
ปีการศึกษา
ละ 80 คน 
-นักเรียน    
มีความรู้
ทักษะและ
ประสบการณ์
พ้ืนฐานใน
งานอาชีพ 

คน 80 80 90 100 1,111,000 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

๑.๔  ก่าลังแรงงาน 
ในสาขาอาชีพต่างๆ 
ได้รับการยกระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ ๒ สถานศึกษา
และหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชีย่วชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน     
มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๒.๑  ร้อยละของสถานศึกษา
และหน่วยงานที่จัด
การศึกษามีการจัดการศึกษา
รูปแบบทวิศึกษา/สหศึกษา/
หลักสูตรโรงงานในโรงเรียน   
ตามมาตรฐานที่ก่าหนด
เพ่ิมข้ึน 
๒.๒  จ่านวนสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตร
ส่าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษเพ่ิมขึ้น 

2. โครงการเพ่ิมโอกาสและขยาย
กลุ่มนักเรียนได้เข้าเรียน 
กลุ่มอาชีวศึกษามากข้ึน (ทวิศึกษา) 

 

-จัดกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายเข้าเรียน
กลุ่มอาชีวศึกษา      
ปีการศึกษาละ       
200 คน 
-ด่าเนินการรับสมัคร 
-ด่าเนินการมอบตัว
และปฐมนิเทศ 
 

-ร้อยละ 
100นักเรียน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
เข้าเรียนกลุ่ม
อาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา
ละ 200  คน 
-นักเรียน    
มีความรู้
ทักษะและ
ประสบการณ์
พ้ืนฐานใน
งานอาชีพ 

คน 200 200 200 200 1,255,000 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

๒.๓ สัดส่วนของการผลิต
ก่าลังคนระดับกลางและ
ระดับสูง จ่าแนก ตามระดับ/
ประเภทการศึกษาในสาขา 
วิชาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดงาน 
การพัฒนาท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรมในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มี
ตัวชี้วัด ที่ส่าคัญ ดังนี้ 
๓.๑  มีโครงการ/งานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่น่าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
 

 

3. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาความร่วมมือและส่งเสริม
การจัดการอาชีวศึกษา 
ในสถานศึกษา 

 

-จัดประชุมสัมมนา
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
-ลงนามความร่วมมือ
และเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการ 
-ด่าเนินการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
และฝึกอาชีพ 
-จัดประชุมสัมมนา
นักเรียนฝึกอาชีพ 

-ร้อยละ 
100 ของ 
ครู นักเรียน 
นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ครู
ฝึกในสถาน
ประกอบการ 
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ  
-ร้อยละ 80
ครู นักเรียน 
นักศึกษา 
ผู้ปกครอง  
ครูฝึกใน
สถาน
ประกอบการ
มีความรู้
ความเข้าใจ
หลังจากเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 430,700 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

๓.๒  บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คนเพ่ิมข้ึน 
๓.๓  มีนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
ที่ได้รับการรับรองและ       
จดสิทธิบัตร 
๓.๔  มีงานผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
เพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นวัตกรรม งานวิจัยของครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 

 

-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้าง
นวัตกรรมส่าหรับครู
และบุคลากร
อาชีวศึกษา  
-ด่าเนินการนิเทศและ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการพัฒนา
นวัตกรรม 
-ประเมินผลนวัตกรรม 
งานวิจัยของครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา 

-ร้อยละ 50 
ของครู 
บุคลากร 
อาชีวศึกษา 
มี นวัตกรรม
ของครูและ
บุคลากร
อาชีวศึกษา 
-น่านวัตกรรม
งานวิจัย       
ของครูและ
บุคลากร
อาชีวศึกษา
ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 50 50 50 50 700,000 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา 
 

-จัดอบรม            
เชิงปฏิบัติการ      
การพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู้ในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์และ 
งานสร้างสรรค์ของ
นักเรียนนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา 
-ด่าเนินการนิเทศและ
ติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการฯ 
-ประเมินผลโครงการฯ 
 

-ร้อยละ 50 
ของนักศึกษา
มีสิ่งประดิษฐ์
และงาน
สร้างสรรค์
ของนักเรียน
นักศึกษา 
ระดับ
อาชีวศึกษา 
-น่า
สิ่งประดิษฐ์
และงาน
สร้างสรรค์
ของนักเรียน
นักศึกษา 
ระดับ
อาชีวศึกษา
ไปใช้
ประโยชน์ 
 

ร้อยละ 50 50 50 50 700,000 
 

วิทยาลัยเทค
นิคสกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 6. โครงการยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

-จัดอบรมครู นักเรียน 
นักศึกษา ครูฝึกใน
สถานประกอบการ 
Open hours  งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
-น่าครูฝึกใน
สถานศึกษา
ประกอบการศึกษาดู
งานในสถาน
ประกอบการที่ให้
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาทวิภาคี 
 

-ร้อยละ 
100 ครู 
นักเรียน 
นักศึกษา ครู
ฝึกในสถาน
ประกอบการ
เข้าร่วม
โครงการฯ 
-ครู นักเรียน 
นักศึกษา ครู
ฝึกในสถาน
ประกอบการ
เข้าร่วม
โครงการ 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
หลังจากเข้า
ร่วม
โครงการฯ 

คน 200 210 220 250 1,041,900 
 

วิทยาลัยเทค
นิคสกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 7. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
ทางการวิจัยอาชีวศึกษาจังหวัด
สกลนคร  

 

-สร้างศูนย์สารสนเทศ
ทางการวิจัย
อาชีวศึกษา 
-ทดลองด่าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการ
เข้าใช้บริการ 
-ประเมินผลการ
ด่าเนินการของศูนย์ฯ 

-มีศูนย์
สารสนเทศ
ทางการวิจัย
อาชีวศึกษา
จังหวัด
สกลนคร 
จ่านวน 1 
ศูนย ์
-มี
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม
และงานวิจัย
ของครู  
นักศึกษาและ
บุคลากร
อาชีวศึกษา
และน่าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 
 

ศูนย ์ 1 1 1 1 900,000 
 

วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 8. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ของเยาวชนจังหวัดสกลนคร 

 

-แนะแนวการศึกษา 
ต่อสายอาชีพใน
โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษา 
อัตราส่วนให้มากขึ้น
เป็น 60/40 
-คัดเลือกนักเรียน   
รับทุนการศึกษาสาย
อาชีพ ปีละ 20 ทุน  
-ฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นให้กับ
ครูผู้สอน/วิทยากร
ภายนอก 

-ร้อยละ 80 
นักเรียนใน
โรงเรียนที่
เปิดสอน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ได้เรียนต่อ
สายอาชีพ
และน่าไป
ประกอบ
อาชีพ 
-อัตราการ
เรียนต่อสาย
อาชีพสูงขึ้น 
ร้อยละ 80 
-ร้อยละ 80
นักเรียนได้รับ
ทุนเรียนต่อ
สายอาชีพ   
ปีละ 20     

ร้อยละ  80 80 80 80 1,600,000 

 
วิทยาลัยเทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 9. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียน
สายอาชีพของนักเรียนและ
ผู้ปกครองจังหวัดสกลนคร 

 

-พัฒนานักวิจัยและ
สร้างเครือข่ายนักวิจัย 
ปีละ 60 คน จ่านวน 
4 ปี รวม 240 คน 
-คัดเลือกทุนสนับสนุน
การวิจัย ปีละ 10 ทุน 
ๆ ละ 100,000 บาท 
-เก็บรวบรวม
ผลงานวิจัย ปีละ 10 
ผลงาน 4 ปี รวม 40 
ผลงาน 

-ร้อยละ 60
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา 
จาก
หน่วยงาน
ทาง
การศึกษา  
มีผลงานวิจัย
ที่สามารถ
น่าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
ได้จริง 
-นักวิจัยได้
ท่างานวิจัย
และได้รับทุน
สนับสนุน 
 
 
 
 
 

คน 60 70 80 80 4,200,000 

 
วิทยาลัยเทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 10.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
การศึกษาและอาชีพบุคลากร 
ในกลุ่มประเทศอินโดจีน 

-คัดเลือกให้ทุน
สนับสนุนนักเรียน
ระดับอุดมศึกษา และ
สายอาชีพที่มีความ
พร้อม ไปศึกษาเล่า
เรียนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน(ลาว 
เวียดนาม และจีน) 
-คัดเลือกให้ทุน
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนครูผู้สอน
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษาและ
ครูสายอาขีพ ในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน(ลาว 
เวียดนาม และจีน) 

-ร้อยละ 80
ของครูและ
นักเรียน
ระดับอุดม 
ศึกษาและ
สายอาชีพ   
ในจังหวัด
สกลนคร   
ได้ไปศึกษา
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
จ่านวน 10 คน 
-ครูและ
นักเรียน ได้มี
การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
การศึกษา
และอาชีพใน
กลุ่มประเทศ
อินโดจีน 

ร้อยละ 80 80 80 80 3,400,000 

 
วิทยาลัยเทคนิค

สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 11. โครงการพัฒนาระบบการ
ทดสอบวัดประเมินและเทียบโอน
การศึกษา 
 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 661 
คน ในการพัฒนา
ระบบการทดสอบ วัด 
ประเมินผล และเทียบ
โอน พัฒนาระบบ
ทดสอบ เพ่ือประเมิน
ผ่านหรือซ้่าชั้น  
ให้เหมาะสม ในการ
จบชั้น ป. 6 ชั้นม. 3 
และชั้นม. 6 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท่างานจัดท่า
ระเบียบแนวปฏิบัติ  
-จัดประชุม
คณะกรรมการ/
คณะท่างาน 
-นิเทศ ติดตามผล 

-ร้อยละ 
100 
ผู้บริหาร
การศึกษา 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
-สถานศึกษา 
องค์กรหรือ
หน่วยงานที่
จัดการศึกษา
ในสังกัด     
มีระเบียบ/ 
แนวปฏิบัติฯ 

ร้อยละ 100  100 100 100 72,705 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 12. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก่าหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินฯ 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท่างานวิจัย
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกและการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในที่สอดคล้องกัน 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติหน้าที่    
ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวมจ่านวน 
913 คน 

-ร้อยละ 
100 
ผู้บริหาร
การศึกษา 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม
ปฏิบัติการ 
-สถานศึกษา 
องค์กรหรือ
หน่วยงานที่
จัดการศึกษา
มีระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ที่เข้มแข็ง 

ร้อยละ 100 100 100 100 365,550 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 13. โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษาต่อและการคัดเลือก 
 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการศึกษา
ต่อ/การคัดเลือก การ
เลื่อนชั้นที่ได้มาตรฐาน
จ่านวน 357 คน 
-คณะกรรมการ/
คณะท่างานก่าหนด
แนวปฏิบัติใน
การศึกษาต่อ/การ
คัดเลือก การเลื่อนชั้น
ที่ได้มาตรฐาน ของ
สถานศึกษา องค์กร
หรือหน่วยงานในสังกัด 

-ร้อยละ 
100 ของ
ผู้บริหาร
การศึกษา 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วม
ประชุม 
ปฏิบัติการ 
-สถานศึกษา 
องค์กรหรือ
หน่วยงาน  
ในสังกัด     
มีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 100 100  100 76,725 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต    
 
                 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑. ผู้เรียนมีทักษะ 
และคุณลักษณะพื้นฐาน   
ของพลเมืองท้องถิ่นและ
พลเมืองไทย และมีทักษะและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๑.๑  ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีวินัย   
และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
๑.๒  ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีคุณลักษณะ   
และทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมขึ้น 
๑.๓  สถานศึกษาทุกระดับมี
หลักสูตรและการจัดกิจกรรม
ที่สะท้อนถึงการสร้างวินัย  
จิตสาธารณะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  

1. โครงการยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
(กิจกรรมยกระดับการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครู พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นแต่ละระดับ 
ส่งเสริมการจัดกระบวนการ 

-กิจกรรมหลักยกระดับ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครู 
-กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นทุก
ระดับ 
-กิจกรรมหลัก
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษ      
ที่ ๒๑ 
-กิจกรรมหลักปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมแก่ผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ 
-ปลูกจิตส่านึกรัก   
ท้องถิ่นทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ 
ยกระดับ
ภาษาอังกฤษ 
๒.ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียน
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ตามวัย 
๓.ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสถานศึกษา
น่าหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน 
  

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ 100 12,885,000 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 

 



39 

 

 

 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่  ๒. สถานศึกษา
ทุกระดับมีการจัดการเรียน
การสอนและ จัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีตัวชี้วัด
ส่าคัญดังนี้  
๒.๑  สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/       
ศูนย์เด็กเล็ก มีการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้อง          
กับหลักสูตรปฐมวัยที่ได้
มาตรฐานและคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
๒.๒  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ิมข้ึน 
 

 

 -สร้างความเข้มแข็ง 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔.ร้อยละ ๑๐๐   
ของสถานศึกษาน่า
หลัก ๓ R ๘ C 
ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาในโรงเรียน
และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๕.ร้อยละ๑๐๐    
ของผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม 
๖.ร้อยละ ๘๐ ของครู
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๗.ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์    
ตามหลักสูตร และ
เป็นคนดีของสังคม 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

๒.๓  สถานศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา   
สู่การศึกษาไทย 4.0   

 

-ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศของ
คร ู
-พัฒนาหลักสูตรสู่ไทย
แลนด์ ๔.๐ ทุกระดับ 
-ส่งเสริมพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R 
๘ C + ๒ L) 
-ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
อันเป็นสากลแก่ผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ 
-ปลูกจิตส่านึกรัก
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑.ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
สถานศึกษา 
สามารถ
ยกระดับการ
เรียนการสอน
ภาษาต่าง-
ประเทศ 
๒. ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เรียน 
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
และภาษา- 
ต่างประเทศ
ตามวัย 
  

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 5,076,750 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เป้าหมาย  

 

ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

 

หน่วยงาน 
หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่การศึกษาไทย 
4.0   

 

-สร้างความเข้มแข็งแก่
ผู้เรียนและสถานศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ  
โรคพยาธิใบไม้ในตับ 
-สร้างทางเลือกการ
ประกอบอาชีพในยุค 
๔.๐ ในระบบทวิศึกษา 
-พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
หลัก STEM Education 
-พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
และสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน(สกลนคร ๔.๐) 
-พัฒนาการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ ด้วยสื่อ Digital 
๔.๐ และ DLTV/DLIT 
-พัฒนาทักษะการคิดน.ร
เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ,V-NET ,N-NET 
-เตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพ่ือพัฒนา IQ 

1.ร้อยละ ๑๐๐  
ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 
2. ร้อยละ๑๐๐  
ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสร้างอาชีพและ
มีรายได้ระหว่างเรียน
ให้แก่นักเรียน 
3. ร้อยละ ๘๐ ของครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น       
มีลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และ    
เป็นคนดีของสังคม 
-ผลการทดสอบเพ่ิมข้ึน     
ร้อยละ 3   
 
 
- ร้อยละ 80 ของนักเรยีน
มี IQ มากกว่า100 

ร้อยละ 90 100 100 100 5,076,750 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 

แผนงาน / โครงการ 
ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด  
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 4. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

 

-จ้างเหมาจัดท่า 
Focus groupศึกษา : 
โมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างปัจจัยที่ส่ง
ต่อคุณลักษณะครูมือ
วิชาชีพในศตวรรษ    
ที่ 21 (จ่านวน 1000 
คน) และจัดท่าแบบ 
สอบถาม วิเคราะห์ 
และสรุปผล  
-จ้างเหมาจัดท่า 
Focus groupศึกษา : 
การพัฒนาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะครูมือ
วิชาชีพในศตวรรษ     
ที่ 21 (จ่านวน 1000 
คน) และจัดท่าแบบ 
สอบถาม วิเคราะห์ 
และสรุปผล 
- ศึกษาและจัดประชุม 
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมฯ จ่านวน 
500 คน  

-ผู้บริหาร ครู
และนักศึกษา
ตอบแบบ 
สอบถาม 
1500 คน 
-ร้อยละ 80 
ของผู้บริหาร 
ครู นักศกึษา 
ทราบแนวคิด
ตาม
คุณลักษณะ 
ครูมือวิชาชีพ
ในศตวรรษ   
ที่ 21 ปฏิบัติ
ตามคุณ
ลักษณ์ครูมือ
วิชาชีพฯ  
นักศึกษามี
ทักษะความรู้
ความเข้าใจ   
มีทักษะ    
การฝึกปฏิบัติ 
พึงพอใจต่อ  

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 1,500,000 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 4. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

 

 - ศึกษาและจัดประชุม  
การพัฒนาครูของครู
ในศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือส่งเสริมทักษะ 7 
ประการตามแผน  
การศึกษาชาติ        
พ.ศ.2560-2574 
จ่านวน 500 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พึงพอใจ      
ต่อการใช้
หลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

- ประชุมคณะท่างาน
และแจ้งสถานศึกษา
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง    
- จัดเตรียมหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ ที่บรรจุใหม่ 
- ศึกษาดูงานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมฯ 
ในโรงเรียนดีเด่นต่างๆ 
– ถอดประสบการณ์
แนวทาง วิธีการจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สรุปผลและรายงาน
การด่าเนินงาน 

ร้อยละ 100 
ของข้าราชการ 
ครู บุคลากรฯ
ที่บรรจุใหม่
ทุกคน ร่วม
กิจกรรมและ
สามารถ
พัฒนา
ศักยภาพ   
ในการท่างาน 
การใช้ชีวิต
อย่างมี
ความสุข  
และส่งเสริม
ศีลธรรม    
ให้เกิดความรู้
คู่คุณธรรม 
 
  

ร้อยละ 100 100 100 10๐ 250,000 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 6. โครงการพัฒนาครูประจ่าการ  
ที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก 

 

- จัดประชุมพัฒนา
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการผลิตสื่อ
การใช้สื่อฯ ให้กับ
ครูผู้สอนที่สอนไม่ตรง
วุฒิ กลุ่มสาระคณิตฯ 
กลุ่มสาระภาษา -
ต่างประเทศ  กลุ่ม
สาระภาษาไทย 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
เขตพ้ืนที่ละ 50 คน
รวมจ่านวน 200 คน 
- ปฏิบัติการทดสอบ
การสอน (ณ รร.       
ที่ผู้เข้าอบรมสังกัด) 
- น่าเสนอผลการ
ปฏิบัติการทดสอบ  
การสอน สรุปและ
ประเมินผล 
 
 

ร้อยละ 100 
ของครูผู้เข้า
รับการพัฒนา
จ่านวน 200 
คน มีความรู้
และทักษะ 
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ที่หลากหลาย 
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ใน 
4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษา
ต้นสังกัดมี
ความพึงพอใจ 
ในการจัด
กิจกรรมการ
สอนของครูฯ  

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 1,300,000 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 7. โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น (คุรุทายาท) 

 

- จัดท่าแผนบรรจุ
จ่านวนครูจาก
หน่วยงานผู้ใช้ในสังกัด
ศธจ.สกลนคร 
- จัดท่าเกณฑ์การ
คัดเลือกสาขาวิชา /
สถาบัน และจัดท่า
เกณฑ์คัดเลือกนิสิต 
- ขออนุมัติเกณฑ์   
การคัดเลือกนักศึกษา
เป็นโครงการพิเศษ  
ต่อส่านักงานก.ค.ศ. 
- ด่าเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการ  
ที่ก่าหนด 

- ร้อยละ 25 
ของจ่านวน
นิสิตนักศึกษา
ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 
100  คนดี
คนเก่งมาเรียน 
วิชาชีพครู 
ครูที่มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาการและ
วิชาชีพตรงกับ 
ความต้องการ
ของผู้ใช้มี
ความเป็น 
กัลยาณมิตร 
มีความรัก
และศรัทธา
วิชาชีพครู 
 

ร้อยละ 25 25 25 25 2,800,000 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนส่าหรับครู 
ในเขตจังหวัดสกลนคร 

 

- ส่ารวจความต้องการ
เข้าร่วมอบรมโดยใช้
กลุ่มเป้าหมายจาก
โรงเรียนเครือข่าย    
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5 หลักสูตร  ๆละ 30 คน 
รวม 150 คน 
(ภาษาอังกฤษ คณิตฯ 
การศึกษาปฐมวัย 
นวัตกรรมและ  
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
- นิเทศติดตาม      
การจัดการเรียน     
การสอนจริง 
 
 
 
 

- ร้อยละ80 
ของครู 
บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม  
- ร้อยละ 75 
ของครู 
ผู้เข้าร่วม
อบรมตาม
โครงการ     
มีความรู้ 
ความเข้าใจ
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน   
โดยเน้น
ผู้เรียน    
เป็นส่าคัญ   
 

ร้อยละ 80 ๘0 ๙๐ ๙๐ 200,000 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 9. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

 

- ส่ารวจความต้องการ
เข้าร่วมอบรมโดยใช้
กลุ่มเป้าหมายจาก
โรงเรียนเครือข่าย    
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านทักษะคณิตฯ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สังคมฯ การเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM) นักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย  
โรงเรียนละ 60 คน 
จ่านวน 13 โรงเรียน  
- นิเทศติดตาม      
การจัดการเรียน     
การสอนจริง 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ของจ่านวน
นักเรียน รร.
เครือข่าย
สถาบัน      
พ่ีเลี้ยงเข้า 
ร่วมอบรม 
ร้อยละ 75 
ของนักเรียน
ฯ ที่เข้ารับ 
โรงเรียนละ
60 คน 
จ่านวน 13 
โรงเรียน      
มีความรู้    
ความเข้าใจ
จากเนื้อหา      
ที่อบรมไปใช้
ประโยชน์ 
ได้จริง 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 780,000 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 10. โครงการพัฒนาการเรียน  
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเผยแพร่
และพัฒนาการใช้สื่อ eDTV 

 

- ส่ารวจความต้องการ
เข้าร่วมอบรมโดยใช้
กลุ่มเป้าหมายจาก
โรงเรียนเครือข่าย    
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ใช้สื่อ eDLTV  
เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน ครูและ
บุคลากรฯ ในเขต
จังหวัดสกลนคร 
จ่านวน 100 คน 
 

- ร้อยละ 80 
ของครูและ
บุคลากรฯ   
ในเขตจังหวัด
สกลนคร
จ่านวน 100 
คนที่เข้ารับ
การอบรม 
มีความรู้ 
ความเข้าใจ
ในด้านการใช้
สื่อ eDLTV 
และใช้สื่อฯ
ในการเรียน
การสอนได้ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 80 90 100 100,000 
 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 11. โครงการพัฒนาครู AEC 
 

-เตรียมความพร้อมครู
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
มีความเป็นนานาชาติ 
และมีความเป็นมือ
อาชีพอย่างแท้จริง 
-ครูสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการ
สอนในกลุ่มประเทศ
และอาเซียนได้ 
-ติดตามและสรุปผล
กลุ่มครูที่เข้าร่วม
โครงการ 

-ร้อยละ ๘๐ 
จ่านวนอาจารย์    
ที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
-ร้อยละ ๘๐      
ของครูที่ใช้
ภาษาอังกฤษ      
ในการสื่อสารได้ 
-ร้อยละ ๘๐      
ของครูที่ใช้เอกสาร
ต่าราเรียนและ 
สื่อในการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 3,000,000 
 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 12. โครงการสนับสนุนคณาจารย์ 
สู่ความเป็นมาตรฐาน ตามกรอบ
การศึกษา 

 

-ประชุมหารือเกี่ยวกับ
มุมมองและความ
ต้องการของคณาจารย์
และนักศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา 
-อบรมพ้ืนฐาน OBE 
-เขียนโมเดลการสอน
ด้วย OBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐    
ของอาจารย์
เป็นไปตาม
คุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 500,000 
 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 13. โครงการพัฒนาคณาจารย์ 
๔.๐ เน้นทักษะและการเรียน 

การสอนสู่นวัตกรรม 

-การประชุมวางแผน
ด่าเนินการ 
-การด่าเนินการโครงการ
พัฒนาคณาจารย์ยุค ๔.๐ 
-โครงงานต่อยอดสู่
นวัตกรรม 
-น่านวัตกรรมสู่การเรียน
การสอนในห้องเรียนจาก
การเรียนรู้การประดิษฐ์
คิดค้น 

-ร้อยละ ๘๐  
ของคณาจารย์
และผู้บริหารที่มี
พร้อมเข้าสู่ยุค ๔.๐ 
-ร้อยละ๘๐   
ของผู้เรียนได้รับ
การชี้แนะและ
เรียนรู้จากผู้สอน
ที่เข้าใจและ
ปรับตัวในยุค ๔.๐ 
- ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
ทักษะและน่า
ความรู้ไปพัฒนา
ทั้งตนเองและ
สร้างนวัตกรรม
จากบทเรียน ๔.๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 2,000,000 
 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ฯ 

 

 



53 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 
                 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑. ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ  มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
1.2 ประกนัโอกาสการเข้าถึง 
บริการทางการศึกษาระดับ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่
ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุม
ถึงคนพิการ ด้อยโอกาส  
และผู้มีความต้องการพิเศษ 
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษา ส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ การ
เรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ในทุกพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความสนใจและ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

1. ยกระดับคุณภาพการใหบ้ริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

(ค้นหาและคัดกรองคนพิการ 
ประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
ศักยภาพ จัดหาสื่อบริการและ
ช่วยเหลือ พัฒนาคนพิการตั้งแต่
แรกเริ่ม และพัฒนาคนพิการ      
ที่อยู่ในวัยเรียนฯ) 

 

-อบรมการค้นหา และ
คัดกรองคนพิการ 
-อบรมคัดกรอง 
ประเมิน 
-อบรมจัดหาสิ่งอ่านวย
ความสะดวก สื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา พัฒนา
ศักยภาพและ
ประเมินผลการพัฒนา 
-อบรมการศึกษาเพื่อ
การมีงานท่าเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและ
ประเมินผลการพัฒนา 

- ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าอบรม
การค้นหา และ
คัดกรองคน
พิการ 
-ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าอบรม
การคัดกรอง 
ประเมิน
ความสามารถ
พ้ืนฐาน พัฒนา
ศักยภาพ 
ประเมินผลการ
พัฒนา 

ร้อยละ ๘๐  ๘0  ๙๐ ๙๐ 1,869,500 

 
ศูนย์การศึกษา

พิเศษฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

1.3 สร้างความเข้มแข็ง   
ของระบบการเทียนโอน
ความรู้และประสบการณ์    
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
1.4 จัดหาทุนและแหล่งทุน
ทางการศึกษา  
 เป้าหมายที่ ๒. การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพ่ือการศึกษาส่าหรับคน  
ทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่ส่าคัญ 
ดังนี้  
๒.๑  มีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาที่ทันสมัย
สนองตอบ ความต้องการ 
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ 
 

  -ร้อยละ ๘๐   
ของผู้เข้าอบรม
การคัดกรอง
ประเมิน
ความสามารถ
พ้ืนฐานพัฒนา
ศักยภาพ 
ประเมินผลการ
พัฒนา 
-ร้อยละ ๘๐   
ของจ่านวนผู้เข้า
อบรมการศึกษา
เพ่ือการมีงานท่า
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
ประเมินผลการ
พัฒนา 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

๒.๒ สถานศึกษาในจังหวัด
สกลนครทุกแห่งมี
อินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ 
2.3 มีฐานข้อมูลกลาง
เชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยที่เก่ียวข้อง
สามารถค้นพบคน
พิการและคัดกรองคน
พิการตั้งแต่แรกเริ่ม 
-ร้อยละ๘๐ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการคนพิการ
ทุกคนให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
-ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการคนพิการที่
อยู่ในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมถ่ายโอน
ความรู้คนพิการจาก
ห้องเรียนสู่การท่างาน 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ่าเป็นพิเศษ (ขับเคลื่อนนโยบาย 
ให้ความรู้พัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ่าเป็นพิเศษทุกระดับ
การศึกษา พัฒนาครู สื่อ 
นวัตกรรม ติดตาม) 

 

-สร้างความเข้มแข็ง  
ในการบริหารจัดการ 
-อบรมพัฒนาครู 
-พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
-ติดตามประเมินผล
และรายงาน 

-ร้อยละ ๗๐   
ของจ่านวน
นักเรียนพิการ 
-ร้อยละ ๗๐    
ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการ
จ่าเป็นพิเศษ 
ทุกระดับ
การศึกษา 
ในรูปแบบที่
เหมาะสมตาม
ศักยภาพ 
-ร้อยละ ๗๐   
ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการ
จ่าเป็นพิเศษ    
ทุกระดับการศึกษา 
เข้าถึงการศึกษา
และการเรียนรู้   
ที่ตอบสนอง  
ความต้องการ 

ร้อยละ 70  70 80 80 4,760,280 

 
ศูนย์การศึกษา

พิเศษฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาระดับ
ปฐมวัย แบบองค์รวม 
(ยกระดับการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย ส่งเสริมกระบวนการเรียน
การสอนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย กระบวนการเรียนตามหลัก 
STEM Education ระดับปฐมวัย 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รักษา 
ระดับปฐมวัย พัฒนา หลักสูตร 
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ หนูน้อย
คุณธรรม 

 

-ยกระดับมาตรฐาน
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
-ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
-การศึกษาดูงาน 
-ส่งเสริมพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลัก STEM 
Education ระดับ
ปฐมวัย 
-ส่งเสริมพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ รัก
ภาษา ระดับปฐมวัย 
-ส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ปฐมวัยในสังกัด
สพป. สถานศึกษา
เอกชน ท้องถิ่น 
ตชด. มีทักษะชีวิต
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 
-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของครู สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 100 100 100 100 4,816,250 
 

ศธจ.สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

   -ร้อยละ ๑๐๐   
ของการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักกระบวนการ 
บ้านวิทยาศาสตร์
น้อย STEM 
Education ระดับ
ปฐมวัยแนวการ
สอนแบบมอนเตส
ซอรี่  บูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
เหมาะสมตามวัย 
-ร้อยละ ๑๐๐    
ของนักเรียนปฐมวัย
มีทักษะการ
ด่ารงชีวิตพ้ืนฐาน
ครบตามมาตรฐาน 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
                 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมาย พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีตัวชี้วัดส่าคัญดังนี้ 
1. สถานศึกษาทุกระดับ     
มีหลักสูตร มีการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรม   
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส่านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

 

1. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

 

-แจ้งสถานศึกษา     
ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมการจัดการขยะ 
ลดการเกิดขยะ  
สามารถจัดการขยะ    
ที่เหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ด่าเนินประชุมอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ   
ผู้บริหารและครู
สถานศึกษารัฐ เอกชน 
จ่านวน 400 คน 
 

-ร้อยละ 100 
ผู้บริหาร ครู  
บุคลากร
สถานศึกษา
ทั้งรัฐและ
เอกชน ทีเ่ข้า
รับการอบรม 
400คน มี
แนวคิดการ
จัดการขยะฯ 
-สถานศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ รร.
ปลอดขยะ 
และมีศูนย์
การเรียนรู้ 
จ่านวน 18 
แห่ง(อ่าเภอ
ละ 1 แห่ง) 

ร้อยละ 100 100 100 100  400,000  
 

   ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

2. สถานศึกษาทุกระดับ
ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน 
ร่วมคัดแยกขยะรู้คุณค่า   
การน่ามาใช้ประโยชน์           
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ      
มีการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
3. มีแหล่งเรียนรู้  สื่อการ
เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา     
ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมขึ้น 

  
  

 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

-จัดประชุมสัมมนา
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอน
สังกัดศธ. (แกนน่า) 
100 คน 
-จัดกิจกรรมพัฒนาครู 
บุคลากร และนักเรียน 
-นิเทศ ก่ากับ ติดตาม
ผลการด่าเนินงาน 
-สรุปรายงานผล 

-ร้อยละ 
100 
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ปี 2563     
ครูผู้สอน
(แกนน่า) 
100 คน 
ครูเครือข่าย 
จ่านวน 200 
คน  
นักเรียน
เครือข่าย 
500 คน 
  
 
 
 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 322,500    ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ      
การบริหารจัดการ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมายที่ ๑ มีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก/ 
สถานศึกษาในโครงการพิเศษ 
เช่น โรงเรียนประชารัฐ  
โรงเรียน ICU โรงเรียน       
คู่พัฒนา มีประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพิ่มข้ึน 
๑.๒  สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีการ
บริหารจัดการแบบยึด
โรงเรียน เป็นฐาน (School  
Based  Management)     
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (บริหารจัดการ รร.ขนาด
เล็ก ยกระดับการศึกษา รร.ICU 
สร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนนิติ
บุคคล สร้างภาคีเครือข่ายรร.
ประชารัฐ รร.คู่พัฒนา ร.ร.พ่ี-น้อง 
สู่คุณภาพ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับ 

 

-ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท่า
ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนขนาดเล็ก,
โรงเรียนประชารัฐ/นิติ
บุคคล,โรงเรียนคู่
พัฒนา/โรงเรียนพ่ี-
น้อง,บริษัทประชารัฐ
สามัคคี-สถานศึกษา
เอกชนในจังหวัด
สกลนคร 
-ประชุมคณะท่างาน/
แต่งตั้งกรรมการ 
ยกระดับคุณภาพ    
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษ
เร่งด่วน(ICU) 
 

-ร้อยละ 80 
ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
และโรงเรียน
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
จัดการศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ     
มีประสิทธิผล 
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 80 80 80 90 6,000,000 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

๑.๓  สถานศึกษาทุกแห่ง    
มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  
เป้าหมายที่ ๒ ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ -
ศึกษาที่สนองตอบ    
ความต้องการของชุมชน 
และจังหวัด มีตัวชี้วัด ดังนี้ 
๒.๑  จ่านวนองค์กร สมาคม 
มูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่น  
เข้ามาจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
๒.๒  สัดสว่นของการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการศึกษา   
ของภาคเอกชน   
ภาคประชาชน และภาคี
เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ 
จ่าแนกตามระดับการศึกษา
สูงขึ้น 
  

 

 -ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
290 แห่ง/
สถานศึกษาเอกชน 
67 แห่ง รวม357 
แห่ง 
-จัดประชุมสัมมนา
สร้างเครือข่าย
โรงเรียนนิติบุคคลสู่
มาตรฐานสากล 
-ประชุมอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างภาคี
เครือข่ายโรงเรียน
ประชารัฐ/โรงเรียนคู่
พัฒนา/โรงเรียนพ่ี-
น้อง สู่คุณภาพ 
-จัดตั้งบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีสกลนคร
จ่ากัด 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

  -จัดอบรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-จัดอบรมพัฒนาระบบ
การติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 2. สมัชชาการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
จังหวัดสกลนคร 

-ประชุมและศึกษาดู
งานสมัชชาการศึกษา 
ณ จังหวัดสุรินทร์ 
-ประชุมสมัชชา
การศึกษา ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

-ร้อยละ 80 
ผู้แทนสมัชชา
การศึกษา 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- ตัวแทน 
จากองค์กร
ทั้งภาครัฐ
และหน่วยงาน
การศึกษา    
มีความรู้และ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับ
สมัชชา
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 216,450 
  
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีตัวชี้วัดส่าคัญดังนี้ 
๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่งมี
การจัดการเรียนการสอน/  
จัดกิจกรรมเพ่ือน้อมน่า
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๑.๒  ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงการประยุกต์    
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด่าเนินชีวิต
เพ่ิมข้ึน 
  
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านวิชาการเกษตร 
ตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีสถานศึกษาใน
จังหวัดสกลนคร 
จ่านวน 719 แห่ง ครู 
บุคลากรฯสถานศึกษา
แห่งละ 2 คน และ  
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 
1,448 คน 
-นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

-ร้อยละ๘๐ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้ารับการประชุม
ได้รับความรู้
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ   
-ร้อยละ ๘๐ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวชิาการ
เกษตร 
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ระหว่างครูและ
บุคลากรฯ 
สามารถนา่ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวนั 
 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 3,000,000 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร, 
ส่านักงาน

เกษตรจังหวัด 
และ

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนา
และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์การเรียนรู้       
ภูพาน ศูนย์การเรียนรู้ต่าบล 
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง และแหล่งเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาทุกแห่ง 
๒.๑  สถานศึกษาทุกแห่ง    
มีการจัดการเรียนการสอน/
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่  เชื่อมโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด
เพ่ิมขึ้น 
๒.๒  มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตร
แบบผสมผสานตามหลัก-
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
คุณภาพ  ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

 
 

  -ร้อยละ ๘๐ 
ของครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาน่า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
และจัดท่า
หลักสูตร 
ตามแนวคิด
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 2. โครงการการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์โซล่าเซล               
ในแปลงเกษตร 

 

-ประชุมคณะท่างานจัดท่า
แผนโครงการด่าเนินงาน 
-อบรมครูแกนน่าโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์โซล่า
เซลล์ในโรงเรียน จ่านวน 
300 คน  
-อบรมวิทยากรแกนน่า   
ในแปลงเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์โซล่า
เซลล์ในโรงเรียน จ่านวน 
100 คน 

-ร้อยละ ๘๐    
ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถน่าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ฯ ใน
แปลงเกษตรของ
ตนเองได้ สามารถ
ขยายผลให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ประยุกต์ 
ใช้พลังงานฯ     
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
แบบพ่ึงพาตนเอง 
-ร้อยละ ๘๐ ของ
ครู นักเรียน ชุมชน 
ผู้ปกครอง และ
สามารถสร้างรายได้
ในครัวเรือน
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตที่พอเพียงตาม
แนวพระราชด่าริ 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 566,000 
 

ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร, 
ส่านักงาน

เกษตรจังหวัด 
และ

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 3. โครงการเกษตรอินทรีย์
และยุวหมอดินสู่สถานศึกษา 

-ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินงาน 
-อบรมครูผู้สอนใน
โครงการเกษตรอินทรีย์
และยุวหมอดินสู่
สถานศึกษา 200 คน 
-อบรมแกนน่าโครงการ
เกษตรอินทรีย์และ 
ยุวหมอดินสู่
สถานศึกษา 200 คน 
 

-ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้รับความรู้
โครงการเกษตร
อินทรีย์และยุวหมอ
ดินสู่สถานศึกษา
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
แบบพ่ึงพาตนเอง
ร้อยละ 80 
-ร้อยละ ๘๐ ของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนสามารถ
สร้างรายได้ใน
ครัวเรือนสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตที่
พอเพียงตามแนว
พระราชด่าริ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 ๙๐ ๙๐ 239,000 ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร, 
ส่านักงาน

เกษตรจังหวัด 
และ

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ฯ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 4. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

-จัดท่าโครงการฯ 
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
-จัดการอบรมตาม
หลักสูตร ครู บุคลากรฯ 
จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐ 
เอกชน จ่านวน 400 คน 

-ร้อยละ 80    
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง
รัฐและเอกชนเข้า
รับการฝึกอบรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจการจัด
กิจกรรม 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
สถานศึกษา
พอเพียง เพ่ือ
ขยายผลใน
โรงเรียนโรงเรียน
พระราชด่าริ   
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ๘0  ๙๐ ๙๐ 400,000 ส่านักงาน 
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร, 
ส่านักงาน

เกษตรจังหวัด 
และ

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ฯ 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาการเกษตรพืชสมุนไพรเกษตรปลอดภัย การค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยว 
 
                 

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑ พัฒนา
ก่าลังคนด้านการเกษตร พืช
สมุนไพรการเกษตรปลอดภัย 
มีตัวชี้วัดส่าคัญ ดังนี้ 
๑.๑  สถานศึกษาทุกแห่ง      
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการเกษตร/พืช
สมุนไพร เพ่ิมขึ้น 
๑.๒  ก่าลังคนทุกช่วงวัย       
มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เกษตร/พืชสมุนไพรในการ
ด่าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาสื่อสารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและการค้า 

 

-ประชุม
คณะกรรมการ
ด่าเนินงาน 
-อบรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษานักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน
ด้านทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ปีละ 
200 คน (4 รุ่นๆ ละ 
50 คน) ภาษาจีน ปีละ 
200 คน (4 รุ่นๆ ละ 
50 คน) ภาษาเวียดนาม 
ปีละ 200 คน (4 รุ่นๆ 
ละ 50 คน)เพ่ือการ
ท่องเที่ยวและการค้า 
รวม 600 คน 

-ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน มีทักษะ
ทางภาษาสื่อสาร
เพ่ือการท่องเที่ยว
และการค้า สามารถ
น่าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ่าวัน 
-ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน 
นักท่องเที่ยว        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
มีความพึงพอใจ 
ประทับใจในการ
ติดต่อสื่อสาร และ
การให้บริการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 90 ๙๐ 387,300 
 

ส่านักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 

, ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

สกลนคร  และ
ส่านักงาน 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๒ การส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยว 
จังหวัดสกลนคร ด้วยหลัก  
3 ธรรม มีตัวชี้วัดส่าคัญดังนี้ 
๒.๑  สถานศึกษาทุกแห่ง    
มีการจัดการเรียนการสอน/
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
แหล่งการเรียนรู้  แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร 
เพ่ิมขึ้น 
๒.๒  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
น่าท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร                
ด้วยหลัก 3 ธรรมเพ่ิมขึ้น 
 
  

 
 
 
 

2. โครงการภูมิปัญญาพัฒนาชีวิต 
 

-การรวบรวมและจัดท่า
ข้อมูลสารสนเทศภูมิ
ปัญญาวิชาชีพท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร 
-การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิชาชีพเป็นฐาน 
-การน่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิชาชีพสู่การ
พัฒนาชีวิตและอาชีพ 
-การประเมิน
กระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิชาชีพเป็นฐาน 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
การรวบรวมและ
จัดท่าข้อมูล
สารสนเทศภูมิ
ปัญญาวิชาชีพ
ท้องถิ่นจังหวัด
สกลนคร 
-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วิชาชีพเป็นฐาน 
-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการน่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วิชาชีพสู่การ
พัฒนาชีวิตและ
อาชีพ 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 1,000,000 
 

ส่านักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 

, ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

สกลนคร  และ
ส่านักงาน 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

   -ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการประเมิน
กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วิชาชีพเป็นฐาน 
ประชาชน 
ในจังหวัดสกลนคร
ได้รับการพัฒนา
อาชีพโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วิชาชีพเป็นฐาน 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
วิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

-การค้นหารูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ
ที่เหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัดสกลนคร 
-การจัดประชุม     
เชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเพื่อ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
และก่าหนดรูปแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ
ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
-การพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้วิชาชีพใน
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
-ประเมินผลการ
ด่าเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้วิชาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

-ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการค้นหา
รูปแบบศูนย์
การเรียนรู้
วิชาชีพที่
เหมาะสมกับ
บริบทของ
จังหวัดสกลนคร 
-ร้อยละ ๑๐๐ 
การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เพ่ือวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม
และก่าหนด
รูปแบบศูนย์
การเรียนรู้
วิชาชีพใน
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 2,500,000 
 

ส่านักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัด
สกลนคร 

, ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

สกลนคร  และ
ส่านักงาน 
อาชีวศึกษา

จังหวัด
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

   -ร้อยละ ๑๐๐   
ของการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้วิชาชีพใน
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
- ร้อยละ  ๑๐๐ 
ของการประเมินผล
การด่าเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้
วิชาชีพใน
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
ประชาชนมี
พัฒนาการทางการ
เรียนรู้และทักษะ
อาชีพที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล 
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แบบฟอร์มที่ 7 การก าหนดแผนงาน /โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 สกลนครเมืองแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน    

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

เป้าหมายที่ ๑ สกลนคร      
มีก่าลังคนที่มีทักษะที่จ่าเป็น
และสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น มีตัวชี้วัด
ดังนี้ 
๑.๑  มีฐานข้อมูลความ
ต้องการก่าลังคนจ่าแนก   
ตามสาขาวิชา/กลุ่ม
อุตสาหกรรมของจังหวัด
สกลนครที่ทันสมัยครบถ้วน 
๑.๒  สัดสว่นของผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตรสูงขึ้น              
เมื่อเทียบกับสาขา
สังคมศาสตร์ 
๑.๓  ก่าลังคนที่มีความรู้ใน
วิชาชีพการเกษตรปลอดภัย/
สาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของจังหวัด
สกลนครเพ่ิมขึ้น 

๑. โครงการหนึ่งโรงเรียน  
หนึ่งหลักสูตรท้องถิ่น 

-ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินงาน 
-อบรมเชิงปฏิบัติการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษารวม ๒๐๐ คนต่อปี 
(๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน) 
หลักสูตร ๓ วัน 

-ร้อยละ ๙๐ คร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าอบรม
สามารถจัดท่า
หลักสูตรท้องถิ่นและ
น่าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
-ร้อยละ ๙๐ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถจัดท่า
หลักสูตรไปใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 90 ๙๐ ๙๐ ๑๘๒,๖๐๐ ศธจ.สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

  
 

๒. โครงการโรงเรียนคู่แฝด 
วิถีธรรม 

-ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินงาน จ่านวน ๑๕ 
คน ๔ ครั้ง 
-อบรมพัฒนาและศึกษา
ดูงานโรงเรียนวิถีธรรม 
รวม ๒๐๐ คนต่อปี 
 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับอบรมการ
พัฒนา ศึกษาดู
งานการจัดการ
เรียนการสอนตาม
แนวคิดโรงเรียน
วิถีธรรม ปีละ 
๒๐๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ ๘0 90 90 ๘๕,๒๐๐ ศธจ.สกลนคร 
ม.ราชภัฎ
สกลนคร 

 

   -ร้อยละ ๘๐    
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถน่า
แนวคิดของ
โรงเรียนวิถีธรรม
มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอนได้ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

  
 

๓.โครงการการศึกษาเพ่ือการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
รายบุคคล 

-ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินงาน จ่านวน ๑๕ 
คน ๕ ครั้ง 
-เวทีแสดงความคิดเห็น
บุคลากรทางการศึกษา 
จ่านวน ๕๐ คน 
-เวทีแสดงความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง ๕๐ คน 
-เวทีแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียน จ่านวน ๑๐๐ 
คน 
-เวทีการแสดงความ
คิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ๕๐ คน 
 

-ร้อยละ ๘๐
บุคลากรทาง
การศึกษา 
ผู้ปกครอง 
นักเรียน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้เรื่อง
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
รายบุคคล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ๘0  ๙๐ ๙๐ ๔๖๔,๐๐๐ ศธจ.สกลนคร 
ม.ราชภัฎ
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วย
นบั 

2562 2563 2564 2565   

  
 

๔.การสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นและบริการชุมชน
ซ่อมและบ่ารุงรักษา งาน
เครื่องยนต์เล็ก 

-ประชาสัมพันธ์โครงการให้
ประชาชน ผู้น่าชุมชนทราบ 
-ให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรม 
สมัครโดยตรงกับวิทยาลัยฯ 
หรือสมัครผ่านโรงเรียนใน
ท้องถิ่น ผู้น่าชุมชนใน
ท้องถิ่น เช่น อบต. ก่านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
-จัดตารางการอบรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวะการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน แต่ละท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 100 ของ     
ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพ  
ในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร แบ่งเป็น  
๒ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน 
จ่านวน ๔๐ คน 
-ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ผ่าน
การอบรมมีทักษะ
ความรู้ สามารถซ่อม
และบ่ารุงรักษางาน
เครื่องยนต์เล็กได้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 ๕๓๐,๐๐๐ วิทยาลัย 
สารพัดช่าง
สกลนคร 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

แผนงาน / โครงการ 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวัด  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

 

งบ 
ประมาณ 

 
หน่วยงาน 

หน่วยนบั 2562 2563 2564 2565 

 ๕.ร่วมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัด
สกลนคร 

-เสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติให้ด่าเนินการ 
-ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา 
ฝึกอาชีพ 20 คน 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการออกนิเทศ 
-ประสานคณะท่างาน
ร่วมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาฝึกอาชีพ 
10 แห่ง 

-ร้อยละ 80  
ครูงานแนะแนว 
ผู้บริหาร  
ผู้เกี่ยวข้อง
นิเทศนักเรียน 
นักศึกษาฝึก
อาชีพใน
สถานศึกษา
ประกอบการ   
-สถาน
ประกอบการ 
ฝึกอาชีพ
นักเรียน
นักศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน
และให้ความ
ร่วมมือในการ
จัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี 

ร้อยละ ๘๐ ๘0  ๙๐ ๙๐ ๑๒๓,๖๓๕ วิทยาลัย 
สารพัดช่าง
สกลนคร 

            

 


