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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  โครงการ และงบประมาณ  

 
 
 

งานแผน: ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์ นครราชสีมา 
วสัิยทัศน์ (Vision)  C-TECH   พ.ศ. 2555 - 2559 
วิทยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา   เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน าดา้นนวตักรรมเพื่อสังคม 
เอกลกัษณ์ 
สถาบนัอาชีวะชั้นน า ดา้นนวตักรรมเพื่อสังคม 
อตัลกัษณ์ 
นกัประดิษฐ ์ มีจิตสาธารณะ 
ปรัชญา 
ทกัษะเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม   นวตักรรมน าชุมชน 
 

พนัธกจิ (Missions) 
1. ผลิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ การคิดวิเคราะห์  การส่ือสาร  กลา้แสดงออก  มีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ได้

มาตรฐานทั้งดา้นวิชาการ วิชาชีพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และสงัคม 
2. พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษค์วามเป็นไทยและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. พฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ อาชีวบริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายชุมชน  และสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 



5. ส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม และงานวิจยัสู่ชุมชน และสงัคม  
6. บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  นักศึกษาคุณภาพ 

กลยทุธ์ท่ี  1  วิชาการ วิชาชีพสูงกวา่มาตรฐาน 
กลยทุธ์ท่ี  2  ทกัษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
กลยทุธ์ท่ี  3  สนุกกบัการเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
กลยทุธ์ท่ี  1  มีวินยัในการท างาน 
กลยทุธ์ท่ี  2 กีฬาพฒันาจิต 
กลยทุธ์ท่ี  3  จิตสาธารณะ 
กลยทุธ์ท่ี  4 อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
กลยทุธ์ท่ี  5 ยกระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การเรียนการสอนสู่การบริการวชิาการ วชิาชีพสู่สังคม 
กลยทุธ์ท่ี  1 บริการสู่ความเป็นเลิศ 



ยุทธศาสตร์ที่  4   นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์  และการวจิยั 
  กลยทุธ์ท่ี  1  นวตักรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บุคลากรมืออาชีพ 

กลยทุธ์ท่ี  1  การท างานตามกระบวนการ PDCA 
กลยทุธ์ท่ี  2  ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
กลยทุธ์ท่ี  3 การสอนแบบบูรณการ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กลยทุธ์ท่ี  4  วินยัในการท างานและเป็นครู 21st Century  

ยุทธศาสตร์ที่  6  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   กลยทุธ์ท่ี  1  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารและงานบริการสารสนเทศส าหรับนกัศึกษา 
            กลยทุธ์ท่ี  2  สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 

 
 
 



 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   โครงการและงบประมาณ     ปีการศึกษา 2558 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ / แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1.นักศึกษาคุณภาพ 
1. วชิาการ วชิาชีพสูงกวา่มาตรฐาน 

1) เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้สู่อาเซียน 442,850 ส านกัวชิาการบริหารธุรกิจ 
2) ความร่วมมือในการจดัการศึกษาระบบปกติและระบบทวภิาคี 12,000 ศูนยส่์งเสริมงานบริการนกัศึกษา 
3) เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ  V-Net สู่ความเป็นเลิศ 1,820 ส านกัวชิาการการศึกษาทัว่ไป 
4) ติดตามช่วยเหลือผลการเรียนของนกัศึกษา - ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 
5) เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ - ส านกั C-Tech Plus 
6) ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสู่สากล 54,800 ส านกัวชิาการบริหารธุรกิจ 
**  Learning  Camp    
**จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน   
** พฒันาห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ   

2. ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

7) การใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
** English mate 
** Toeic 

60,000 สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
ส านกัวชิาการบริหารธุรกิจ 

3. สนุกกบัการเรียน 8)  Learning  Camp 173,000 ส านกัวชิาการบริหารธุรกิจ 

9) ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการความรู้ทางวชิาชีพสู่ชุมชนและสังคม C-TECH Plus   140,000 ส านกั C-Tech Plus 

**C-TECH Mobile     
**การใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
** C-Tech Exhibition ‘2014   
**Smart  Project   



    

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ / แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2.คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.มีวนิยัในการท างาน 

 
10) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูเ้รียน   

 
52,000 

 
ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ 

2.กีฬาพฒันาจิต 11) กีฬาสี 
**ชมรมกีฬาและนนัทนาการ 

90,000 ส านกักิจการนกัศึกษา 

3. จิตสาธารณะ 12) บริการวชิาการ วชิาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (C-TECH 
Mobile)   

56,250 ส านกัวชิาการฝ่ายช่าง
อุตสาหกรรม 

**  Learning  Camp   
** ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการความรู้ทางวชิาชีพสู่ชุมชนและสังคม  C-TECH  
Plus  

  

4. อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

13) ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรมประเพณี  และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  

55,000 ส านกักิจการนกัศึกษา 

14) พฒันาทกัษะชีวติเพื่อความพอเพียง 30,000 ส านกัวชิาการการศึกษาทัว่ไป 
15) ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 48,800 ฝ่ายวศิวกรรมและบริการ 

5. ยกระดบัคุณภาพชีวติของ
นกัศึกษา 

16) ซีเทครวมใจ 2,000 ศูนยใ์หใ้หค้  าปรึกษา 
** โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูเ้รียน     

3.การบริการวชิาการ บริการ
วชิาชีพ สู่สังคม 
1. บริการสู่ความเป็นเลิศ 

17) พิธีมอบใบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

257,000 ส านกักิจการนกัศึกษา 

18)  แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  ส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา 
 

476,000 ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

 19) เอ้ือชุมชน - ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 
20)  จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน 190,000 งานจดัซ้ือ  ฝ่ายการเงิน 



21)  พฒันาห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 45,000 งานหอ้งสมุด 
22) ซ่อมและปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อแหล่งเรียนรู้ 219,200 ฝ่ายวศิวกรรมและบริการ 
**  Learning  Camp    
** บริการวชิาการ วชิาชีพสู่ชุมชน(C-TECH Mobile)     
**ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการความรู้ทางวชิาชีพสู่ชุมชนและสังคม  C-TECH  Plus     

4. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
การวจิัย 
1. นวตักรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

 
23)  ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม สู่ระดบัสากล(Smart  Project) 

 
 188,000 

 

ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

24)  C-Tech Exhibition ‘2014 90,000 ส านกัวชิาการบริหารธุรกิจ 

25)  1 นวตักรรม 1 สาขา 22,610 ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

** Learning  Camp   

5. บุคลากรมืออาชีพ 
11. การท างานตามกระบวนการ 
PDCA 

 
26) ประกนัคุณภาพภายใน 

 
10,790 

 

ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 

12. ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 27) พฒันาขวญัและก าลงัใจในการท างาน - ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

13.การสอนแบบ 
บูรณาการและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

**นิเทศการสอน 
 **แผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  
**Smart Project  
**ประเมินการสอน on web  

  

14.วนิยัในการท างานและเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

28) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 30,000 ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

  
 

  



 

6.เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
11. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารและงานบริการ
สารสนเทศส าหรับ นศ. 

 
**การพฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการเพื่อการบริหารจดัการและการเรียนการ
สอน 

12.สารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน 

29)การพฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการเพื่อการบริหารจดัการและการเรียนการ
สอน 
 

368,220 
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  3,115,340  


