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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
วิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 

 
ตารางที่  1    แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน   

 

ปัจจัยภายใน 
 

น ้าหนัก 
คะแนน ผลคูณ 

-10 ถึง 10 -100 ถึง 100 

1. การใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ 1.5 5 8 
2.มีหลกัสูตรที่หลากหลายและปรับปรุงใหต้รงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการ 

1.5 8 12 

3.เปิดหลกัสูตรเทียบโอนประสบการณ์วชิาชีพทั้งระดบั ปวช.-ปวส. 0.5 8 4 
4.อาคารสถานที่โอ่โถง ร่มร่ืน สงบ ส่งเสริมการจดับรรยากาศในการ
จดัการเรียนรู้ 

1.5 9 14 

5. ครูและบุคลากรไดรั้บการส่งเสริมเขา้รับการอบรมสมัมนาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

0.5 4 2 

6.นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชีพได ้ 1 7 7 
7.นกัศึกษาไม่มีความเส่ียงทั้ง 5 ดา้น 1 8 8 
8.ระบบติดตามช่วยเหลือและบริการใหค้  าปรึกษามีประสิทธิภาพ
สามารถบริการตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

0.5 6 3 

9. มีความชดัเจน  คล่องตวัในการบริหารจดัการเชิงรุก 0.5 7 4 
10.ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครอง ชุมชน และสงัคม 1.5 7 11 

รวม 10 69 73 

            จากตารางที่  1  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน  พบว่ามีปัจจยัที่เป็นจุดแข็งอยู ่ 6  ปัจจยั ไดแ้ก่  
อาคารสถานที่โอ่โถง ร่มร่ืน สงบ ส่งเสริมการจดับรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ (14)  จากการส ารวจความพึง
พอใจของนกัศึกษาที่มีต่ออาคารสถานที่  ร้อยละ 77    มีหลกัสูตรที่หลากหลายและปรับปรุงให้ตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ (12) ขอ้มูลจากงานวจิยัความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานประกอบการที่มีต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 81   ได้รับความไวว้างใจจากผูป้กครอง ชุมชน และสังคม  (11)   การใช้ระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ (8)  ขอ้มูลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการ
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ประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการด าเนินงานระดบัดีมาก   นักศึกษาไม่มีความเส่ียงทั้ง 5 ดา้นประกอบดว้ย 
ดา้นความปลอดภยัภายในสถานศึกษา  ดา้นการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ดา้นสังคม  และดา้นการพนัน
และการมัว่สุม (8)  ขอ้มูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการด าเนินงานระดบัดีมาก   นักศึกษา
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้(7)  จากผลการส ารวจการไดง้านท าของผูส้ าเร็จ
การศึกษา  ร้อยละ  54.8   และปัจจยัที่เป็นจุดอ่อนอยู ่4  ปัจจยั   ไดแ้ก่  ครูและบุคลากรไดรั้บการส่งเสริมเขา้รับ
การอบรมสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง (2) สรุปจากผลการอบรมครูของฝ่ายบุคลากรส่งครูไปอบรมซ่ึงบางสาขาไม่มี
การจดัอบรม  บางสาขามีหน่วยงานภายนอกจดัอบรม ค่อนขา้งสูง    ระบบติดตามช่วยเหลือและบริการให้
ค  าปรึกษามีประสิทธิภาพสามารถบริการตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา (3) จากสถิติการใหค้  าปรึกษาของ
นกัศึกษาเมือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด  ร้อยละ 25.6  เปิดหลกัสูตรเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพทั้ง
ระดบั ปวช.-ปวส.  จ านวนนกัศึกษาที่มาของเทียบโอนมีจ านวนนอ้ยเมือเทียบกบัจ านวนทั้งหมด  และขั้นตอน
ในการเทียบโอนค่อนขา้งยุง่ยาก  จ  านวน 5 คน  จากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด  750 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.7    (4)   
และมีความชดัเจน  คล่องตวัในการบริหารจดัการเชิงรุก (4)   มีการแบ่งงานที่รับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ  การ
ปฏิบติังานทนัต่อสถานการณ์ แกปั้ญหาไดแ้บบฉบัพลนั และตรงประเด็น  
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ตารางที่  2   แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก   
 

ปัจจัยภายนอก 
 

น ้าหนัก 
คะแนน ผลคูณ 

-10 ถึง 10 -100 ถึง 100 

1. ความร่วมมือทางวชิาการกบัส านกังานจดัหางานในการส่งนกัศึกษาไป
ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่ น 

1.5 9 14 

2. มีสถานประกอบการและหน่วยงานที่เพยีงพอต่อการรองรับนกัศึกษา 1.5 7 11 
3. มีการการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมาอยา่งต่อเน่ือง 1.5 8 12 
4. ในปี พ.ศ. 2558  ประเทศไทยจะเปิดเสรีทางการคา้แรงงานในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN 

0.5 3 2 

5. สถานประกอบการมุ่งพฒันาบุคลากรในการเทียบโอนประสบการณ์
วชิาชีพ 

1.5 3 5 

6. ไดรั้บความเช่ือถือใหมี้โอกาสฝึกอบรมบุคลากรภายนอกจากภาครัฐและ
เอกชน 

1.5 6 9 

7. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการจากภาครัฐและเอกชนเพิม่ขึ้น 1 1 1 
8. ใหบ้ริการทุนกูย้มืเพือ่การศึกษาแก่นกัศึกษา 1 7 7 

รวม 10  44 61 

 
                จากตารางที่  2   แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก  พบวา่มีปัจจยัที่เป็นโอกาสอยู ่ 5  ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ
ร่วมมือทางวชิาการกบัส านกังานจดัหางาน ในการส่งนกัศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่ น (14) จากความร่วมมือใน
โครงการเขา้ร่วมฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่ น โดยผา่นองคก์ร IM JAPEN   มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั
นครราชสีมาอยา่งต่อเน่ือง (12) มีสถานประกอบการและหน่วยงานที่เพยีงพอต่อการรองรับนกัศึกษา (11)  มีโรงงาน
เปิดด าเนินการใหม่จ านวน  101 โรงงาน  เงินลงทุนเพิม่ขึ้น 21,523.18 ลา้นบาท  จ  านวนแรงงานเพิม่ขึ้น 9,221 คน  
ขอ้มูล:ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดันครราชสีมา  ไดรั้บ
ความเช่ือถือใหมี้โอกาสฝึกอบรมบุคลากรภายนอกจากภาครัฐและเอกชน(9) หน่วยงานจากส านกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สกสค. ส านกัจดัหางานจงัหวดั  เขา้มาจดังานฝึกอบรม
สมัมนา   คิดเป็นร้อยละ 85    และใหบ้ริการทุนกูย้มืเพือ่การศึกษาแก่นกัศึกษา (7)  ผลการด าเนินงานจากของงาน
กองทุนกูย้มืฯ  จ  านวน 365 คน จากนกัศึกษาทั้งหมด 818 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.6   และมีปัจจยัที่เป็นอุปสรรคอยู ่3 
ปัจจยั ไดแ้ก่  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการจากภาครัฐและเอกชนเพิม่ขึ้น (1) เน่ืองจากการสนบัสนุนจาก
ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่เป็นไปตามก าหนด   ในปี พ.ศ. 2558  ประเทศไทยจะเปิด
เสรีทางการคา้แรงงานในกลุ่มประเทศ ASEAN(2)  จากการวจิยัเร่ือง ความพงึพอใจของสถานประกอบการในจงัหวดั
นครราชสีมาที่มีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา ผูส้ถานประกอบการเสนอแนะใหน้กัศึกษาเพิม่ทกัษะดา้นการส่ือสาร  และ
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สถานประกอบการมุ่งพฒันาบคุลากรในการเทียบโอนประสบการณ์วชิาชีพ (5) มีนกัศึกษาสนใจเทียบโอนจ านวน
นอ้ย เมือเทียบกบัจ านวนทั้งหมด  และขั้นตอนในการเทียบโอนค่อนขา้งยุง่ยาก 

 
 

สถานการณ์ขององค์กร 
 
  จากตารางที่  1  และตารางที่  2  พบวา่ความแตกต่างของระหวา่งน ้ าหนกัมีค่าเท่ากบั  61 และ 73   โดย
ก าหนดปัจจยัภายนอกเป็นแกนตั้ง  และปัจจยัภายในเป็นแกนนอน   ค่าบนแกนตั้งคือ  61   และค่าบนแกน
นอน  คือ  73    ซ่ึงแปลผลสถานภาพขององคก์ร  อยูใ่นต าแหน่ง SO ( 12 )     ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นพบว่า  สถานการณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ ์           
ปีการศึกษา  2555     อยูใ่น SO   ซ่ึงมีแนวทางในการก าหนดกลยทุธ ์คือ      ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มที่เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพือ่ที่จะน ามาก าหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์
ในเชิงรุก  
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วสัิยทศัน์ (วสัิยทศัน์ (VViissiioonn) )   CC--TTEECCHH      พ.ศ.พ.ศ.  2552555 5 --  25255959  
       วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์นครราชสีมา   เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน าดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม  
พนัธกจิ (พนัธกจิ (MMiissssiioonnss))  

1. ผลิตนกัศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ไดม้าตรฐาน
ทั้งดา้นวชิาการ วชิาชีพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และสงัคม 

2. พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกในการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง รักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษค์วามเป็นไทย  และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. พฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วชิาชีพ อาชีวบริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายชุมชนและสงัคม

อยา่งย ัง่ยนื  
5. ส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม และงานวจิยั 
6. บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ (SSttrraatteeggyy))  
1. นกัศึกษาคุณภาพ 

- วชิาการ วชิาชีพสูงกวา่มาตรฐาน 
- ทกัษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

2. คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
-  กีฬาพฒันาจิต 
-  จิตสาธารณะ 
- อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
- ยกระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 

3. การเรียนการสอนสู่การบริการวชิาการ วิชาชีพสู่สงัคม 
- บริการสู่ความเป็นเลิศ 

4. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ และการวจิยั 
- นวตักรรมเพือ่ชุมชนและสงัคม 

5. บุคลากรมืออาชีพ 
- การท างานตามกระบวนการ PDCA 
- ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
- การสอนแบบบูรณการ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
                     -     ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  และงานบริการสารสนเทศส าหรับนกัศึกษา 
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เอกลักษณ์ 
        สถาบนัอาชีวะชั้นน า ดา้นนวตักรรมเพื่อสังคม  

 
 อตัลกัษณ์ 
       นกัประดิษฐ์  มีจิตสาธารณะ 

 
ปรัชญา 
        ทกัษะเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม   นวตักรรมน าชุมชน 
 

SWOT  C-TECH  ปีการศึกษา  2555 
จุดแขง็หรือจุดเด่น (Strengths) 
1.  การใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ(MIS) และการใหบ้ริการนกัศึกษา   ไดแ้ก่ 
ฐานขอ้มูลดา้นนกัศึกษา  ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นการเงิน  และดา้นวสัดุอุปกรณ์  
ที่สามารถเช่ือมต่อกนัไดท้ั้งระบบ 
2.  การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ   หลกัสูตรที่พฒันาและ
ปรับปรุงมีสาขาวชิาที่หลากหลายใหน้กัศึกษาเลือกเรียนตามความตอ้งการของนกัศึกษา  และมีความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี  
3.  มีการเทียบโอนประสบการณ์วชิาชีพทั้งระดบั ปวช. –ปวส.   
4.  อาคารสถานที่  โอ่โถง บรรยากาศดี  ร่มร่ืน  สงบ  มีตน้ไมใ้หค้วามร่มเยน็  ส่งเสริมบรรยากาศการจดัการ
เรียนรู้  
5. ครูและบุคลากรไดรั้บการอบรมและสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง   
6. นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชีพได้ 
7. นกัศึกษาไม่มีความเส่ียง ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความปลอดภยัภายในสถานศึกษา  ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิง
เสพติด ดา้นสงัคม  และดา้นการพนนัและการมัว่สุม 
8. ระบบติดตามและช่วยเหลือนกัศึกษา และบริการใหค้  าปรึกษา (Counseling Service) มีประสิทธิภาพ
สามารถใหบ้ริการนกัศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการ    
9. มีความชดัเจน  คล่องตวัในดา้นการบริหารจดัการเชิงรุก   
10. เป็นสถาบนัที่มีช่ือเสียงไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครอง ชุมชน และสงัคม 
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จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses) 
1. การจดัสรรงบประมาณที่ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการด าเนินงานดา้นการบริการวชิาการ และ
ดา้นกิจการนกัศึกษา  
2. ขาดกระบวนการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม  ที่ตรงตามสาขา 
3. การสอนบูรณาการและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. นกัศึกษาขาดทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ  
5. ความสะอาดของอาคารสถานที่  
6. การจดัการความรู้   การน าผลการวจิยั และการอบรมสมัมนามาใชป้รับปรุงการท างาน 
7. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ไม่สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
8. ขั้นตอนในการเทียบโอนประสบการณ์ค่อนขา้งยุง่ยาก และขอ้จ ากดัในการจดัการเรียนการสอน  
9. บุคลากรดา้นการงานบริการขาดทกัษะดา้นการส่ือสาร (ระบบริการ)   
10. ไม่สามารถคดัเลือกนกัศึกษา 
11. บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  

 
ช่องทางหรือโอกาส  (Opportunities) 
1. ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเปิดเสรีดา้นการคา้และแรงงาน ในกลุ่มประเทศ ASEAN 
2. มีความร่วมมือทางวชิาการกบัจดัหางานจงัหวดัในการส่งนกัศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่ น 
3. มีสถานประกอบการและหน่วยงานที่เพยีงพอต่อการรองรับนกัศึกษา   
4. มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมาอยา่งต่อเน่ือง  
5. สถานประกอบการมุ่งพฒันาบุคลากร ในการเทียบโอนประสบการณ์วชิาชีพ 
6. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการจากภาครัฐ และเอกชนเพิม่มากขึ้น  
7. ทุนกูย้มืการศึกษา(กยศ.)  

 
อปุสรรค - ปัญหา   (Threats) 
1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง นโยบายดา้นการศึกษา  และจ านวนนกัศึกษาเรียนต่ออาชีวศึกษามี
แนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
2. วกิฤตปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อผูป้กครอง  
3. ตอ้งแข่งขนักบัสถานศึกษาต่างๆ ที่มีศกัยภาพจ านวนมาก 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2555 

ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

 

กลยุทธ์ / แผนงาน   
 

โครงการ  
 

งบประมาณ 

1.นกัศึกษาคุณภาพ 1. วิชาการ วชิาชีพสูง
กวา่มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ (ศึกษาดูงาน) 
2.ปฐมนิเทศ  
3.ปัจฉิมนิเทศสร้างความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและ
การศึกษาต่อ 
4.อบรมเชิงปฎิบตัิการวชิาชีพของนกัศึกษา 
5.พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
6.พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 
7. จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน จดัหา-
ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 
8.ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่
9.สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการ
จดัการศึกษาระบบทวภิาคี และระบบปกติ(MOU) 
10.พฒันาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
11. กวศีรีสุนทร 
12. วดัและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
13. ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสู่สากล 
14. พธีิมอบใบประกาศนียบตัร 
15. 30 วนั V-Net สู่ความส าเร็จ 

209,350 
32,500  
8,000  

 
20,000 
10,000 
78,800 

 1,400,000 
 

100,000 
30,000 

 
10,000 
2,000 
29,030 

150,000 
160,000 

- 
2. ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ  

16.การใชภ้าษาต่างประเทศ เพือ่เตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

20,000 

2.คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค ์

3.กีฬาพฒันาจิต 
4. จิตสาธารณะ 
5. อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
6. ยกระดบัคุณภาพชีวติ
ของนกัศึกษา 

17. กีฬาเพือ่ความสามคัค ี
18. บริการวชิาการ วิชาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
(C-Tech Mobile) 
19. อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
20. ซีเทค สะอาด 
21.พฒันาจิตเปล่ียนวถีิชีวติ 
22. C-Tech  อุ่นใจ ไร้ Risk 

         215,600 
105,000 

 
19,000 
7,575 
93,000 
48,000 
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23. จราจรสดใสลดอุบตัิเหตุ 
24. ป้องกนัภยัจากสารเสพติดและตรวจสุขภาพ ใน
สถานศึกษา 

2,000 
75,000 

 
3.การเรียนการสอน
สู่การบริการ
วชิาการ วชิาชีพสู่
สงัคม 

7.บริการสู่ความเป็นเลิศ 25.ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัร 
บริการวชิาการ วชิาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
(C-Tech Mobile) 

910,000 

4.นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ และ
การวจิยั 

8.นวตักรรมเพือ่ชุมชน
และสงัคม  

26. ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม สู่ความเป็นเลิศ
(Smart Project) 
-ส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ 

275,500 

27.C-Tech Exhibition’2012 135,450 
28. 1 นวตักรรม 1 สาขาวชิา 120,000 

5.บุคลากรมืออาชีพ 9. การท างานตาม
กระบวนการ PDC 

29. พฒันาคุณภาพตามกระบวนการ PDCA 
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

5,790 
 

30. ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 25,970 
10.ขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน 

31. อบรมคุณธรรม จริยธรรม  เพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวติ 

55,840 

32. การจดัการเรียนรู้(KM) พฒันาความรู้
ความสามารถและการอบรมบคุลากร 

320,000 

33. พฒันาสวสัดิการใหก้บัครูและเจา้หนา้ที่ 24,040 
34. สานสมัพนัธ์ชุมชน - 

11.การสอนแบบ           
บูรณการและเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

35.นิเทศการสอนและการตรวจติดตามแบบมือ
อาชีพ 

- 

6.เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การ
บริหาร 

12.ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร  
และงานบริการ
สารสนเทศส าหรับ
นกัศึกษา 

36. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ           
 

50,000 
 
 

 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงวสัิยทัศน์ สู่พนัธกจิ 
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วสัิยทศัน์  
(Vision) 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 
(Critical Success Factor –CSF) 

      พนัธกจิ   
    (Mission) 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพล
ขนัธ ์ นครราชสีมา   เป็น
สถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน า  
ดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม  

 

1.พฒันากระบวนการเรียนการสอน
ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน                 
การอาชีวศึกษา 
2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์
3. พฒันาสมรรถนะดา้นการสอนของ
ครูใหมี้คุณภาพ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จดัการอาชีวศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 
5.จดัหาวสัดุครุภณัฑ ์และส่ือการสอน
ที่ทนัสมยั 
6. พฒันาส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมและ
งานวจิยั น าไปใชป้ระโยชน์และ
ใหบ้ริการชุมชน 
7. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้
คุณภาพ 

. 

1. ผลิตนกัศึกษาที่มี 
คุณภาพ มีความรู้และทกัษะทางดา้น
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ได้
มาตรฐานทั้งดา้นวชิาการ วชิาชีพ  
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน และสงัคม 
2. พฒันานกัศึกษาใหมี้ 
คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกใน
การด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
อนุรักษค์วามเป็นไทยและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. พฒันาศกัยภาพของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมือ
อาชีพ 
4. ส่งเสริมการบริการวิชา 
การ วชิาชีพ อาชีวบริการและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายชุมชน
และสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 
5. ส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ ์
นวตักรรม และงานวจิยั 
6. บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางความเช่ือมโยงพนัธกจิ สู่ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

พนัธกจิ 

(Mission) 
เป้าประสงค์ 

(Goal) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

(Strategic Issue) 
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ 
นครราชสีมา   เป็นสถาบนั
อาชีวศึกษาชั้นน า  ดา้นนวตักรรม
เพือ่สงัคม  
 

1.  ผลิตนกัศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศไดม้าตรฐานทั้ง
ดา้นวชิาการ วชิาชีพ  สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชน และสงัคม 

1.นกัศึกษาคุณภาพ 
 

 2.  พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรม  มีจิตส านึกในการด าเนินชีวติ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษค์วามเป็น
ไทยและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
 

 3.  พฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

3.บุคลากรมืออาชีพ 

 
 

4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วชิาชีพ 
อาชีวบริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เครือข่ายชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

4.การเรียนการสอนสู่การ
บริการวชิาการ วชิาชีพสู่สงัคม 

 
5.  ส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ ์
นวตักรรม และงานวจิยั 

5.นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ และ
การวจิยั 

 6.  บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การบริหาร 
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ตารางความเช่ือมโยงประเดน็ยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative) 

1.นกัศึกษาคุณภาพ 
 

1.1วชิาการ วชิาชีพ สูงกวา่
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

1.1.1  เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ 
1.1.2 ปฐมนิเทศ 
1.1.3 ปัจฉิมนิเทศ   สร้างความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
1.1.4. อบรมเชิงปฏิบตัิการวชิาชีพของนกัศึกษา 
1.1.5  พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
1.1.6  พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
1.1.7 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
จดัหา ซ่อมแซมครุภณัฑ ์
1.1.8 ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่
1.1.9 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการใน
การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี และระบบปกต ิ
1.1.10. พฒันาระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 
1.1.11. นวกวศีรีสุนทร 
1.1.12. วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
1.1.13. ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสู่สากล 
1.1.14.  30 วนัสู่ความส าเร็จ V-Net สู่ความเป็น
เลิศ 
1.1.15. พธีิมอบใบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
1.1.16. การใชภ้าษาต่างประเทศเพือ่เตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative) 

2.คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

 

2.1  กีฬาพฒันาจิต 
2.2. จิตสาธารณะ 
 

2.3. อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม
และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 

2.4  ยกระดบัคุณภาพชีวติ
ของนกัศึกษา 

2.1.1.  กีฬาเพือ่ความสามคัค ี
2.2.1. บริการวชิาการ วิชาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 
2.3.1 อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
2.3.2 ซีเทค  สะอาด 
2.3.3 พฒันาจิตเปล่ียนวถีิชีวติสู่ชุมชน 
 
2.4.1 C-Tech  อุ่นใจ ไร้ Risk 
2.4.2 จราจรสดใสลดอุบตัิเหตุ 
2.4.3 ป้องกนัภยัจากสารเสพติด 
2.4.4 บริการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 

3.การเรียนการสอนสู่การบริการ
วชิาการ วชิาชีพสู่สงัคม 

3.1 บริการสู่ความเป็นเลิศ 3.1.1  ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัร 

4.นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ และการ
วจิยั 
 

4.1 นวตักรรมเพือ่ชุมชน
และสงัคม 

4.1.1 ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมสู่สากล               
( Project  Student) 
4.1.2  C-Tech Exhibition ‘2012 
4.1.3  นวตักรรม 1 สาขาวชิา (ครูผูส้อน) 

5.บุคลากรมืออาชีพ 5.1  การท างานตาม
กระบวนการ PDCA 
 
5.2  ขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน 
 
 
 
 

5.1.1 พฒันาคุณภาพตามกระบวนการ PDCA 
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
5.1.2  ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
5.2.1 เพิม่ประสิทธิภาพ และทศันศึกษาดูงาน 
5.2.2 อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู เพือ่พฒันา
คุณภาพชีวติ 
5.2.3 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้(KM)พฒันา
ความรู้ความสามารถและการอบรมบุคลากร 
5.2.4  พฒันาสวสัดิการใหก้บัครูและเจา้หนา้ที่ 
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5.3 การสอนแบบบูรณการ 
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

5.2.5  สานสมัพนัธชุ์มชน 
5.3.1 นิเทศการสอนและการตรวจติดตามแบบมือ
อาชีพ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

แผนงาน/โครงการ 
(Initiative) 

6.เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
บริหาร 

6.1  ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร  และ
งานบริการสารสนเทศ
ส าหรับนกัศึกษา 

6.1.1 พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จดัการ           
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วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2555 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) กลยุทธ์ / แผนงาน   โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1.นกัศึกษาคุณภาพ 1. วิชาการ วชิาชีพสูงกวา่
มาตรฐาน  

1. เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ (ศึกษาดูงาน) 209,350 ส านกัวชิาการ 
2. ปฐมนิเทศ 32,500 ส านกัวชิาการ 
3. ปัจฉิมนิเทศสร้างความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและ
การศึกษาต่อ 

8,000 ส านกัวชิาการ 

4. อบรมเชิงปฏิบตัิการวชิาชีพของนกัศึกษา 20,000 ส านกัวชิาการ 
5.พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 10,000 ส านกัวชิาการ 
6. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 120,000 งานหอ้งสมุด 
7. จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน จดัหา-ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์ 

1,400,000 
 

ส านกัอ านวยการ 
 

8. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่ 100,000 ส านกัอ านวยการ 
9. สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดั
การศึกษาระบบทวภิาคี และระบบปกติ(MOU) 

30,000 
 

ศูนยป์ระสานนกัศึกษาฝึกงาน 
ส านกัวชิาการ 

10. พฒันาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 10,000 ฝ่าย C-Tech Plus 
11. ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 26,600 ส านกัวชิาการ 
12. นวกวีศรีสุนทร 2,000 ฝ่ายวชิาการการศึกษาทัว่ไป 
13. วดัและประเมินผลตามสภาพจริง 29,030 ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 
14. ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสู่สากล 150,000 ส านกัวชิาการ 
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2. ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ  

15. การใชภ้าษาต่างประเทศ เพือ่เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

20,000 สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
ฝ่ายบริหารธุรกิจ 

2. คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ 3.กีฬาพฒันาจิต 16. กีฬาเพือ่ความสามคัค ี 215,600 ส านกักิจการนกัศึกษา 
4. จิตสาธารณะ 17. บริการวชิาการ วิชาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  105,000 ส านกัวชิาการ 
5. อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและ
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

18. อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 19,000 ส านกักิจการนกัศึกษา 
19. พฒันาระบบกิจกรรมชมรม 56,800 ส านกักิจการนกัศึกษา 
20. พฒันาจิตเปล่ียนวถีิชีวติสู่ชุมชน 71,570 หมวดวชิาสงัคมศึกษา 

ฝ่ายวชิาการการศึกษาทัว่ไป 
6. ยกระดบัคุณภาพชีวติของ
นกัศึกษา 

21. C-Tech  อุ่นใจ ไร้ Risk  48,000 ศูนยใ์หค้  าปรึกษา 
22. จราจรสดใสลดอุบตัิเหตุ 3,000 ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ 
23. ป้องกนัภยัจากสารเสพติด 15,000 ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ 
24. บริการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 60,000 ฝ่ายบริหารธุรกิจ 

3.การเรียนการสอนสู่การ
บริการวชิาการ วชิาชีพสู่
สงัคม 

7. บริการสู่ความเป็นเลิศ 25. ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัร  
 * บริการวิชาการ วชิาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื                           
(C-TECH โมบาย) 

910,000 ส านกัอ านวยการ 

4.นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 
และการวจิยั 

8. นวตักรรมเพือ่ชุมชนและ
สงัคม  

26. ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม สู่สากล(นกัศกึษา) 
* Project 

222,500 ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

27. C-Tech Exhibition ‘2012 71,000 ส านกัวชิาการ 
28. 1 นวตักรรม 1 สาขาวชิา (ครูผูส้อน) 120,000 ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

     



 18 

5.บุคลากรมืออาชีพ 9. การท างานตามกระบวนการ 
PDCA 

29. พฒันาคุณภาพตามกระบวนการ PDCA มาตรฐาน
การศึกษาสู่สากล 

6,000 
 

ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

30. ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 26,000 ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
10. ขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน 
 
 

31. เพิม่ประสิทธิภาพ และทศันศึกษาดูงาน 323,000 ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 
32. อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 32,000 ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 
33.ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้(KM) 5,000 ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 
34. พฒันาสวสัดิการใหก้บัครูและเจา้หนา้ที่ 60,000 ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 
35. สานสมัพนัธ์ชุมชน - ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 
36. พฒันาความรู้ความสามารถและการอบรมบุคลากร - ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

11. การสอนแบบบูรณการ 
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

37.นิเทศการสอนและการตรวจติดตามแบบมืออาชีพ 
-  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

            - ส านกัวชิาการ 

6.เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การบริหาร 

12. ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร  และ
งานบริการสารสนเทศส าหรับ
นกัศึกษา 

38. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ           
 

 

50,000 
 

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

6  ยทุธศาสตร์ 12 กลยทุธ์ 38  โครงการ 4,586,950  

 
 

  
 


