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 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สังกัด
:
อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง
:
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 11 ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์
:
0-4297-0201-2
โทรสาร
:
0-4297-0204 , 0-4297-0220
เว็ปไซต์
: www.techsakon.ac.th

E-mail

:

สารบรรณอิเล็กฯ :

snktec@hotmail.com
Sakonnakhon01

 ปรัชญา

“ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นาชุมชน”
ปรัชญานี้มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลัก คือ การผลิตนักเรียนนักศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถในด้านช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและช่างเทคโนโลยีปฏิบัติการ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง มีจิตสานึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม นาความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคมให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมการอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชนและสังคมที่ดีที่สุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการด้วยหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร
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 พันธกิจ
 จัดการศึกษาในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรระยะสั้นให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
 ให้บริการชุมชน สังคม ด้านการอาชีวศึกษา

 วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถานศึกษา
 เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้มีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรมและวัฒนธรรม
มีพลานามัยสมบูรณ์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้
 เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในระดับกลางให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านปริมาณและคุณภาพ

 ตราสัญลักษณ์
สีเหลือง
สีน้ำเงิน
ตราประจาวิทยาลัย

สีเหลือง – สีน้าเงิน

“ดอกอินทนิลน้า”
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ข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างไม้สกลนคร” ก่อตั้งเมื่อวันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ในปี พ.ศ. 2482 โรงเรียน
ช่างไม้สกลนคร ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มาตั้งที่บริเวณสี่แยกมุมถนนใสสว่าง
ตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดทาการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ หลักสูตร 2 ปี รับผู้
จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 (เฉพาะชาย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219
ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ) บ้านธาตุนาเวง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร เป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็นโรงเรียน
เทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 มกราคม )
ในปี พ .ศ. 2523
กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็น
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 เมษายน)
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีเนื้อที่รวม 35 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่
219 หมู่ 11 ถนนนิตโย (รถยนต์สายสกลนคร -อุดรธานี ) ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1391 0-4271-1139 โทรสาร 0-42711892 – 3 และในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 0-4297-0201-3 โทรสาร 04297-0204 และ 0-4297-0220
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์สาหรับการเรียน
การสอน ดังนี้คือ โรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องกล จานวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ .ศ.2503, โรงฝึกงาน
เครื่องมือกล จานวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ .ศ. 2514 , อาคารเรียน 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2515 , โรงฝึกงานโลหะการ จานวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ .ศ. 2516 , โรง
ฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน และโรงฝึกพลานามัย มีจานวน 2 หลัง ก่อสร้างในปี 2519 , อาคารเรียน 3
ชั้น มีจานวน 2 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2522 และ 2525, โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง มีจานวน 1 หลัง
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2523 , อาคารเรียน 4 ชั้น จานวน 3 หลัง ก่อสร้างในปี พ .ศ. 2529, 2535 และ
2536 โรงฝึกงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มีจานวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2532 และอาคาร
หอประชุม 2 ชั้น จานวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2529 อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น จานวน
1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2547 และปรับปรุงบ้านพักครู จานวน 2 หลัง ใน ปี พ.ศ. 2550 อาคาร
ปฏิบัติการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2551 ห้องน้า-ห้องส้วม จานวน 1 หลัง
ก่อสร้างในปี 2553
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สภาพชุมชน
เป็นชุมชนเมือง ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย ทาธุรกิจหอพัก และรับราชการ ระบบ
เศรษฐกิจดี เพราะอยู่ในชุมชนสถานศึกษาและสถานที่ราชการทิศตะวันออกของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทิศตะวันตกเป็นโรงเรียนเมืองสกลนครสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประเพณีและวัฒนธรรมก็ยังรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวอีสาน คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประเพณีที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวสกลนคร คือ หน้า
เทศกาลออกพรรษามีการแห่ปราสาทผึ้งการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอยู่ในระดับดี เช่น การให้ความ
ดูแลนักเรียนนักศึกษาจากเจ้าของหอพักและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เป็นต้น
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายพูลสุข ชวพันธุ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายสรศิลป์ นันตสุข
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปกครอง สุปัญญา

นายประกอบ สุขเกิด
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
1. นายสนิท สุวรรณทัต
2. นายศาสตร พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นายเสงี่ยม หอมไกรลาศ
4. นายสารวย แสงสีดา
5. นายบุญร่วม ด่านธิติ
6. นายทรงเดช วงษ์ปัญญา
7. นายเจริญ ไชยสมคุณ
8. นายสุวิชช์ โรหิตรัตนะ
9. นายสมชาย นิลจินดา
10. ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2481 – 27 มี.ค. 2482
ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2482 – 1 พ.ค. 2489
ตั้งแต่ 2 พ.ค. 2489 – 31 พ.ค. 2509
ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2518 – 27 มิ.ย. 2524
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2509 – 1 ม.ค. 2518
ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2524 – 30 ก.ย. 2533
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2533 – 10 ก.ค. 2539
ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2539 – 20 พ.ย. 2540
ตั้งแต่ 21 พ.ย. 2540 – 29 ต.ค. 2545
ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2545 – 31 ม.ค. 2550
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550 – 30 ก.ย. 2553
ตั้งแต่ 2 ก.พ. 2554 – ปัจจุบัน
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