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ค าน า 
 

                วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์  นครราชสีมา  เป็นสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาเอกชน  สงักดั
ส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ผลิตก าลงัคนเป็นช่างฝีมือที่มีความรู้  ความช านาญในทกัษะ
วชิาชีพ  มีคุณธรรม วนิยั เจตคติ  บุคลิกภาพและเป็นผูมี้ปัญญาที่เหมาะสมสามารถใชใ้นการประกอบอาชีพได้
ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสงัคม  ทั้งในระดบัชุมชน  ระดบั
ทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ  วทิยาลยัไดส้ร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัสงัคม  ชุมชน  ผูเ้รียน  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน   35  ตวับ่งช้ี    ซ่ึงประกอบดว้ย   

1. มาตรฐานดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
4. มาตรฐานดา้นการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
5. มาตรฐานดา้นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั 
6. มาตรฐานดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

                  เพือ่ใหก้ารด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน  ของวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์
นครราชสีมา  ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และเพือ่เป็นการแสดงความรับผดิชอบ    
ต่อการจดัการศึกษาที่ด  าเนินการโดยวทิยาลยั ไดจ้ดัท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อสงักดัส านกังาน
บริหารงานคณะกรรมกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
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ตอนที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา   วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  

ที่ตั้ง    77/1 หมู่ 4 ต  าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวดั นครราชสีมา  30000 

โทรศพัท ์044-465167-9    โทรสาร  044-282524 

Website :  www.c-tech.ac.th             E – mail :  admin@c-tech.ac.th 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา    เขต  1  

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั  นครราชสีมา 

สังกัด ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

2.1  สภาพสงัคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วฒันธรรม 

การตั้งถ่ินฐานของชุมชน ฯลฯ 

2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได ้ฯลฯ 

2.3  ขอ้มูลของผูป้กครอง เช่น วฒิุการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี ฯลฯ 

3. ประวัติสถานศึกษา  

 “ ชนะพลขันธ์ ” มาจากนามพระราชทานของ ขนุชนะพลขนัธ ์ (เพิม่  แจ่มจนัทร์) ท่านเป็น
ชาวอยธุยา โดยก าเนิด  มีพีน่อ้งร่วมบิดามารดา รวม 3 คน ทุกคนรับราชการในยคุกรุงศรีอยธุยาตอน
ปลาย  เม่ือกรุงศรีอยธุยาแตกก็ไดย้า้ยเขา้มารับราชการในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงใน
ระยะต่อมา ส าหรับขนุชนะพลขนัธ ์(เพิม่  แจ่มจนัทร์)  ไดรั้บราชการเป็นช่างศิลป์ประจ าพระราชวงั
หลวง  และไดล้าออกจากราชการปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั(ร.4) 
เน่ืองจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ 
         คณะผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธมี์ความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัวา่นาม ชนะพล
ขันธ์  เหมาะสมที่จะใชเ้ป็นช่ือสถาบนัแห่งใหม่  เน่ืองจากเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นช่ือที่มีความหมายอนัเป็นสิริมงคล  ดว้ยเป็นนามพระราชทานและมีความหมายอนั
เป็น 
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มงคล    ดงัต่อไปน้ี 
ชนะ    คือ    ความเป็นที่หน่ึง มีชยัชนะ 
พลขันธ์  คือ ชนทุกหมู่เหล่า 

ดงันั้น  ชนะพลขันธ์   หมายถึง  ชนะใจชนทุกหมู่เหล่า  สถาบนัแห่งน้ีจึงเป็นสถาบนัแห่งความ    
เช่ือถือของมวลชน 

2.  ท่านเป็นช่างศิลป์แห่งราชส านักรัตนโกสินทร์  ผลงานของท่านที่เคยท า  คือ  จิตรกรรม
บนฝาผนงัในพระบรมมหาราชวงัในกรุงเทพ  และพระอุโบสถวดัสุทศัน์เทพวราราม  จึงเหมาะสมที่
จะน ามาตั้งวทิยาลยัช่างอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 

3.  ท่านเป็นผูมี้ลกัษณะนิสยัโอบออ้มอารี  มกัน้อย  เป็นผูร้อบรู้ รักเรียน  แสวงหาความรู้อยู่
เสมอ  แมว้่าท่านจะลาออกจากราชการแล้ว  ท่านก็ได้รับเด็กๆ  ชาวบา้นมาสอนหนังสือ  รวมทั้ง
บุตรทั้งสามของท่านดว้ย  ซ่ึงสามารถอ่านออกเขียนได้  โดยเฉพาะนางเก็บ  แจ่มจนัทร์ (ตนัศิริ)  
มารดาของผูรั้บใบอนุญาตสามารถอ่านออกเขียนได ้ และหมัน่ศึกษาวรรณคดีต่างๆ ยามว่าง  แมจ้ะ
มีอายแุลว้  ท่านก็สามารถจดจ ากลอนในวรรณคดีมาสัง่สอนลูกหลานไดเ้สมอ 

C-TECH   ย่อมาจาก   CHANAPOLKAN  INSTITUTE  OF  TECHNOLOGY   
1.   ก่อตั้งเม่ือวนัที่  4  เมษายน  2535   
2.   สถานที่ตั้ง  เลขที่  77/1  หมู่ 4   ถนนมิตรภาพ  ต  าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมือง   

จงัหวดันครราชสีมา   3OOOO    โทรศพัท ์ :  0 – 4446 – 5167 - 9                                  
โทรสาร :  0 – 4428 – 2524      E-mail  :  www.c-tech.ac.th 

         3.   คณะกรรมการผูก่้อตั้ง  คือ 
 1.  นายฉลอม  อินทกุล 
 2.  นางเรียม  ตนัศิริ 
 3.  นายสกนธ ์  อินทกุล 
 4.  นายสกุล  อินทกุล 
 5.  ร.อ.นพ.ศรัณย ์ อินทกุล 

 
              4.   ขนาดที่ตั้ง 
                 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา(C-TECH)  ตั้งอยูเ่ลขที่ 77/1  หมู่ 4   ถนน
มิตรภาพ  ต  าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา   3OOOO  โทรศพัท.์ 0-4446 - 5167-9   
โทรสาร :  0-4428-2524   Website : http://www.c-tech.ac.th    E-mail : admin@c-tech.ac.th    เป็น
สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     เป็น

http://www.c-tech.ac.th/
http://www.c-tech.ac.th/
mailto:admin@c-tech.ac.th
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วทิยาลยัสหศึกษา  มีเน้ือที่กวา้งขวางประมาณ  39.5  ไร่  บริเวณโดยรอบปลูกตน้ไมน้านาพนัธุ์ อาทิ  
ประดู่   ทองอุไร  ปีบ  อินทนิล  ปาริชาติ  ชยัพฤกษ ์ ฯลฯ  ท าให้มีบรรยายกาศที่ร่มร่ืน    มีวิทยาลยั
ในเครือช่ือ พณิชยการสุโขทัย (www.scc.ac.th) เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   และวิทยาลัย
นครราชสีมา (www.nmc.ac.th) 
       5.  สภาพชุมชน  สงัคม  และเศรษฐกิจ 
               วทิยาลยัอยูห่่างจากตวัอ าเภอ 8  กิโลเมตร ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางจากตวัอ าเภอ   30 
นาที   บริเวณดา้นหนา้วทิยาลยัติดกบัถนนมิตรภาพ  ต  าบลบา้นใหม่ เป็นต าบลใหญ่ที่มีประวติั
ยาวนาน ต่อมาไดแ้ยกต าบลออกเป็น 2 ต าบล คือ ต าบลบา้นใหม่  และต าบลสุรนารี 
         - ต  าบลบา้นใหม่ (http://www.obtbanmai.com)   
สภาพทั่วไป 
    สภาต าบลบา้นใหม่  ไดย้กฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่  เม่ือวนัที่  29  
มีนาคม  2539  เดิมมีหมู่บา้น จ านวน  19  หมู่บา้น  และต่อมาไดแ้บ่งแยกเป็นต าบลสุรนารี จ านวน  
8  หมู่บา้น ต าบลบา้นใหม่จึงเหลือหมู่บา้นเพยีง 11 หมู่บา้น และเม่ือปี  2544  ไดมี้การแบ่งแยก
หมู่บา้น หมู่ที่  4  บา้นมะขามเฒ่า  เพิม่เป็นหมู่ที่  12  บา้นมะขามเฒ่าพฒันา  ปัจจุบนัจึงมีพื้นที่การ
ปกครอง  จ านวน  12  หมู่บา้น 
การปกครอง 

  ต าบลบา้นใหม่  มีการปกครอง แบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือการปกครองส่วน
ภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น  12  หมู่บา้น  แต่ละหมู่บา้นมีผูใ้หญ่บา้นเป็นหวัหนา้ปกครอง และ
มีก านนัเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในต าบล  ตามพระราชบญัญตัิลกัษณะการปกครองทอ้งที่  พ.ศ.  
2457  ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง  คือ การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นใหม่  ท าหนา้ที่บริหารงานราชการในเร่ืองของการบริหารการพฒันาต าบลบา้นใหม่ 
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  

 ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอเมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา    และ 
อยูห่่างจากที่วา่การอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ประมาณ  7.5  กิโลเมตร   
ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลสีมุม  และต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จงัหวดันครราชสีมา โดยมีแนวเขตเร่ิมตน้จากสะพานไมข้า้มล าตะคอง บา้นหวัสิบหมู่ที่3 ต าบลบา้น
ใหม่ บริเวณ  RS -223563 ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวล าตะคองฝ่ังดา้นทิศเหนือ  ส้ินสุดที่สะพาน
คอนกรีตขา้มล าตะคอง บา้นก าทวด หมู่ที่  8 ต าบลบา้นใหม่  บริเวณพกิดั  SB - 819573  รวมระยะ
ทางดา้นทิศเหนือประมาณ  5  กิโลเมตร 

http://www.obtbanmai.com/
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ทิศตะวันออก  ติดต่อกบัต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
โดยมีแนวเขตเร่ิมตน้จากสะพานคอนกรีตขา้มล าตะคอง  บา้นค าทวด หมู่ที่8 ต าบลบา้นใหม่  
บริเวณพกิดั  SB - 819573  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ตามแนวถนนคอนกรีตดา้นฟากทิศ
ตะวนัออก  บริเวณพกิดั  SB - 831572  ตดัผา่นล าปรุไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ และตดัผา่นถนน
มุขมนตรี บริเวณพกิดั SB- 828565 ไปทางทิศใต ้ส้ินสุดที่บา้นศีรษะละเลิง หมู่ที่  7  ต าบลบา้นใหม่  
หลกัเขตเทศบาลที่  13  บริเวณริมทางรถไฟฟากดา้นทิศใต ้บริเวณพกิดั SB - 827559  รวมระยะ
ทางดา้นทิศตะวนัออกประมาณ 3 กิโลเมตร 
ทิศใต้  ติดต่อกบัต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเร่ิมตน้จาก บา้นศีรษะละเลิง  หมู่ที ่ 7  ต าบลบา้นใหม่  หลกัเขตเทศบาลที่  13  บริเวณริมทาง
รถไฟฟากดา้นทิศใต ้ บริเวณพกิดั SB - 827559 ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ตามแนวทางรถไฟฟาก
ดา้นทิศใต ้ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงหลกัเขตเทศบาลที่  12 บริเวณพกิดั SB - 806554 ไป
ทางทิศใต ้ตามแนวก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ  0.50 กิโลเมตร ถึงถนนมิตรภาพ 
(นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) บริเวณพกิดั SB - 801547 ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ตามแนวก่ึงกลาง
ถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ส้ินสุดที่สะพานคอนกรีตขา้มล าหว้ยยาง  บา้นยาง
นอ้ย  หมู่ที่  11 ต าบลบา้นใหม่ บริเวณพกิดั  SB - 783539  รวมระยะทางดา้นทิศใตป้ระมาณ  6  
กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกบัต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
โดยมี แนวเขตเร่ิมตน้จากสะพานคอนกรีตขา้มล าหว้ยยาง  บา้นยางนอ้ย  หมู่ที่  11  ต าบลบา้นใหม่  
บริเวณพกิดั SB - 783539 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวล าหว้ยยางฝ่ังดา้นทิศตะวนัตก  ส้ินสุดที่สะพาน
ไมข้า้มล าตะคอง บา้นหวัสิบ หมู่ที่  3 ต าบลบา้นใหม่  บริเวณพกิดั  RS - 223563  รวมระยะทางดา้น
ทิศตะวนัตกประมาณ 4 กิโลเมตร 
 เนื้อที ่  

   พื้นที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่  โดยประมาณ  19.55  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ   12,218.75  ไร่  
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป   

สภาพพื้นที่ของต าบลบา้นใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดิน
เคม็  และหนา้ดินถูกชะลา้งมีบางพื้นที่เท่านั้นที่ท  าการปลูกพชืได ้ 
 
จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 

- จ านวนครัวเรือน    ทั้งหมด    5,571   ครัวเรือน  
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- จ านวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง    ทั้งหมด  13,130  คน 
- จ านวนประชากร    ทั้งส้ิน    17,291   คน    แยกเป็น  

           ชาย    8,221  คน    
               หญิง   9,070   คน   

มีความหนาแน่นเฉล่ีย  887 คน/ตารางกิโลเมตร 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

    อาชีพของประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ 
ประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่จะท านาเป็นอาชีพหลกัและพื้นที่ท  านาจะ

เป็นพื้นที่ที่ทั้งอาศยัน ้ าฝนและอยูใ่นเขตชลประทาน  จึงท านาไดปี้ละ  1 - 2 คร้ัง พนัธุข์า้วที่
เกษตรกรใชเ้พาะปลูกส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ขา้วเหลืองปะทิว  ขา้วตาแหง้ ขา้วดอกมะลิ 105 และพนัธุ์
พื้นเมือง   และมีการปลูกพชืผกั  ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั  การท านาบวั การเล้ียงปลากินพชืและ
สตัว ์  รวมทั้งการจดัท าไร่นาสวนผสม  อาชีพรองไดแ้ก่  การเล้ียงสตัว ์ เช่น ไก่พื้นบา้น ไก่เน้ือ เป็ด
เน้ือ โคเน้ือ เป็นตน้ เม่ือเกษตรกรวา่งจากการท ากิจกรรมการเกษตรแลว้จะไปรับจา้งทัว่ไป  ส่วนคน
ในวยัหนุ่มสาวจะออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสีมาและต่างจงัหวดั    
และ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

 

หน่วยธุรกิจในเขตต าบลบ้านใหม่ 
1. ป๊ัมน ้ ามนัและก๊าซ   จ านวน  5 แห่ง 
2. โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  1 แห่ง 
3. ร้านคา้ขนาดเล็ก   จ านวน  75 แห่ง 
4. ร้านอาหาร   จ านวน  5 แห่ง 

 
4. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา 
       หลักสูตรที่เปิดสอน 

   ปัจจุบนัวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา   จดัเป็นวทิยาลยัสหศึกษา   เปิด
สอนระดบัอาชีวศึกษา   จดัการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น 3  ประเภทวิชา คือ ประเภทวชิา
บริหารธุรกิจ ,ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   ใน
หลกัสูตรปกติ เปิดสอน  11  สาขาวชิา  ดงัน้ี 
   1.ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง   

1.1  สาขาวชิาการบญัชี 
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1.2  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
1.3  สาขาวชิาธุรกิจสถานพยาบาล 
1.4  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
1.5  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก              (เปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ) 
1.6  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  (เปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง) 

  2.   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

2.1  สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  3.  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

3.1   สาขาวชิาช่างยนต ์
3.2   สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั 
3.3   สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.4   สาขาวชิาช่างเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ (เปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง) 

       หลักสูตรภาคบ่าย (C-TECH  PLUS)  เปิดสอน  9  สาขาวชิาดงัน้ี 
 1. ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   

1.1  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
1.2  สาขาวชิาการบญัชี 
1.3  สาขาวชิาการตลาด           (เปิดสอนเฉพาะระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง) 

  2. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

2.1  สาขาวชิาช่างยนต ์
2.2  สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั 
2.3  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4   สาขาวชิาการก่อสร้าง 
2.5   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง)  
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
         5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบนั   ตามที่ตราสารจดัตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

ที่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลา                 

การด ารงต าแหน่ง 
1 นางเรียม       ตนัศิริ ประธานกรรมการ 2554-2556 
2 นายสกนธ ์   อินทกุล กรรมการ 2554-2556 
3 นายสาธิต    ขอยา้ยกลาง ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา

เอกชน สพป.นม.1 (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
2554-2556 

4 ร้อยเอกสุพรชยั  เศวตมาลย ์ ปกลดัเทศบางต าบลบา้นใหม่
(ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2554-2556 

5 นางเพชรา      จ  าเนียรกุล ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน สพป.นม.1 (ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2554-2556 

6 นางอมรา        อุม้ศรีษะ ผูแ้ทนผูป้กครอง/กรรมการ 2554-2556 
7 นางสุมาลี       แกว้กนัเนตร์ ผูแ้ทนครู/กรรมการ 2554-2556 
8 นางจงดี         นอ้ยหม่ืนไวย ผูแ้ทนครู/กรรมการและเลขานุการ 2554-2556 

                   
          5.2   ผูรั้บใบอนุญาต   นางเรียม    ตนัศิริ 
วฒิุการศึกษาสูงสุด    ปริญญาเอก  สาขา  กศ.บ. ,  M.S. in Ed,(Eosterm Oregon University) 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่   16  พฤษภาคม  2536 
            5.3  ผูจ้ดัการ    นายสกนธ ์   อินทกุล 
วฒิุการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท   สาขา  M.A in Higher  and Professional Education,University  
of  London 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่  10  มิถุนายน 2556 
            5.4  ผูอ้  านวยการ    นางเรียม    ตนัศิริ 
วฒิุการศึกษาสูงสุด    ปริญญาเอก  สาขา  กศ.บ. ,  M.S. in Ed,(Eosterm Oregon University) 
 ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่  16  พฤศจิกายน 2549 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  

(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท

บุคลากร 

จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว่
า

ปริ
ญญ

าต
รี 

ป.
 

บัณ
ฑิต

 

ผู้รับ

ใบอนุญาต 
1 1  1  1    

 

ผู้จัดการ 1 1  1   1    

ผู้อ านวยการ 1 1  1   1    

ครู 58 58  40 18  10 31 3 10 

ครู(บรรจุ) 20 20  20   4 20   

บุคลากร

ทางการศึกษา 
27 27   27   8 19 

 

บุคลากร

สนับสนุน 
26 26   26    26 

 

รวม 134 134  63 71 1 16 59 48 10 

 

ครู หมายถึง  ผูท้ี่ไดรั้บการบรรจุใหเ้ป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพเิศษ หมายถึง  ครูที่มีสญัญาจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่บรรณารักษ ์ งานแนะแนว   

                    งานเทคโนโลยกีารศึกษา งานทะเบียนวดัผล  และงานบริหารงานทัว่ไป 

บุคลากรสนบัสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

                    และบุคลากรทางการศึกษา 
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จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโ
ท 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว

่า

ปริ
ญญ

าต
รี 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการบญัชี 
4 4   4   3 1  

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6 6  6   1 5  

สาขาวชิาธุรกิจ

สถานพยาบาล 
2 2  2    2  

สาขาวชิาการจดัการ             

โลจิสติกส์ 
5 5  5   1 4  

สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 5 5  4      1   5  

สาขางานธุรกิจคา้ปลีก 1 1  1    1  

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

สาขาวชิาการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

3 3  2 1   3  

ประเภทวชิาช่าง

อุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเคร่ืองกล 

5 5  4 1   5  

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 5 5  5    5 
 

 



14 

 

 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโ
ท 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตรี

 

สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 7  7   3 4  

สาขาวชิาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์ 
3                                                                            3   1 2  1 2  

หมวดวชิาช่างเทคนิค

พื้นฐาน 
2 2  2    2  

หมวดวชิาพมิพดี์ด 2 2  2    2  

หมวดวชิาภาษาไทย 2 2  2    2  

หมวดวชิาสงัคมศึกษา 2  2    2    2  

หมวดวชิาวทิยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4    4   1 3  

หมวดพลานามยั 2 2  2    2  

รวมทั้งหมด 60 60                        55 5  10 50  

 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานใหค้รบทุกสาขางาน/สาขาวชิา 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวชิา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   

(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

สถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2555 (รอบเช้า) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา 

77/1  หมู่ 4  ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

     
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ชั้น 

จ านวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  สาขางาน การบัญชี 

สาขางานการบญัชี  1/1 1 20 21 

สาขางานการบญัชี  2/1 1 12 13 

สาขางานการบญัชี  3/1 0 16 16 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานการบัญชี (ปวช.) 2 48 50 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิา  การบัญชี 

สาขาวิชาการบญัชี  (รับมาจาก  ม.6)  1/1 ก 0 12 12 

สาขาวิชาการบญัชี  (รับมาจาก  ปวช.)  1/1 ข 0 2 2 

สาขาวิชาการบญัชี  (รับมาจาก  ม.6)  2/1 ก 0 3 3 

สาขาวิชาการบญัชี  (รับมาจาก  ปวช.)    2/1 ข   1 14 15 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขาการบัญชี (ปวส.) 1 31 32 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  แผนกบัญชี 3 79 82 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1/2 7 16 23 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1/3 8 14 22 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2/2 1 21 22 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2/3 9 11 20 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3/2 11 17 28 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานคอมพวิเตอร์   (ปวช.) 36 79 115 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ    สาขาวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกิจ     



16 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ม.6)  1/2 ก 1 9 10 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ปวช.)    1/2 ข 8 10 18 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ม.6)  2/2 ก 2 5 7 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ปวช.)  2/2 ข 3 6 9 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขาวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกิจ  (ปวส.) 14 30 44 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  แผนกคอมพวิเตอร์ 50 109 159 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  สาขางาน ธุรกิจสถานพยาบาล 

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล  1/4 0 13 13 

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล  2/4 3 13 16 

สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล  3/6 1 15 16 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล  (ปวช.) 4 41 45 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  แผนกธุรกิจสถทนพยาบาล 4 41 45 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  สาขางาน ภาษาต่างประเทศ 

สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ   1/5 2 8 10 

สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ  3/4 4 15 19 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานภาษาต่างประเทศ   (ปวช.) 6 23 29 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจคา้ปลีก  2/5 2 8 10 

ธุรกิจคา้ปลีก  3/5 2 11 13 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก 4 19 23 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  สาขางานการโรงแรม 

การโรงแรม  1/6 2 9 11 

การโรงแรม  2/6 0 16 16 

การโรงแรม  3/6 0 11 11 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางาน การโรงแรม(ปวช.) 2 36 38 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส์   

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (รับมาจาก  ม.6)  2/3 ก 4 15 19 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (รับมาจาก  ม.6)  2/3  ข 0 7 7 
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รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์   4 22 26 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สายบริหารธุรกิจ 73 329 402 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาเคร่ืองกล 

สาขางานยานยนต์                                                     1/7 28 0 28 

สาขางานยานยนต์  2/8 28 0 28 

สาขางานยานยนต์  3/7 23 0 23 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานยานยนต์  (ปวช.) 79 0 79 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวชิาเคร่ืองกล     

สาขางานเทคนิคยานยนต์   (รับมาจาก  ม.6)  1/3 ก 11 0 11 

สาขางานเทคนิคยานยนต์   (รับมาจาก  ปวช.)  1/3 ข 8 0 8 

สาขางานเทคนิคยานยนต์   (รับมาจาก  ม.6)  2/4 ก 8 0 8 

สาขางานเทคนิคยานยนต์   (รับมาจาก  ปวช.)  2/4 ข 11 0 11 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขาวชิา เคร่ืองกล  (ปวส.) 38 0 38 

รวมนักเรียน/นักศึกษา แผนกเคร่ืองกล 117 0 117 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 

สาขางานช่างไฟฟ้าก าลงั                                             1/8 17 0 17 

สาขางานช่างไฟฟ้าก าลงั   2/8 13 2 15 

สาขางานช่างไฟฟ้าก าลงั   3/8 22 0 22 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ปวช.) 52 2 54 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง     

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั  (รับมาจาก  ม.6)  1/4 ก 5 2 7 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั  (รับมาจาก  ปวช.)  1/4 ข 6 0 6 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั  (รับมาจาก  ม.6)   2/5 ก 8 0 8 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั  (รับมาจาก  ปวช.)   2/5 ข 10 0 10 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ปวส.) 29 2 31 

รวมนักเรียน/นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 81 4 85 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขางานช่างอิเลก็ทรอนิกส์  1/9 31 1 32 
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สาขางานช่างอิเลก็ทรอนิกส์   2/9 5 1 6 
สาขางานช่างอิเลก็ทรอนิกส์  3/9 21 1 22 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 57 3 60 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  (รับมาจาก  ม.6)   2/6 ก 5 4 9 
สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  (รับมาจาก  ปวช.)   2/6 ข 6 1 7 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 11 5 16 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 68 8 76 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 

สาขาวิชาช่างเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ม.6)  1/5 ก 9 1 10 

สาขาวิชาช่างเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ปวช.)  1/5 ข 2 0 2 

สาขาวิชาช่างเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (รับมาจาก  ม.6)   2/7 15 4 19 

รวมนักเรียน/นักศึกษา  สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 26 5 31 

รวมนักเรียน/นักศึกษา ประเภทวชิา ช่างอุตสาหกรรม 224 17 309 

รวมนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (รอบเช้า) 297 346 711 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

(รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร  และผูเ้รียน ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสงัคม

ในรอบปีการศึกษา) 

รางวัลหน่ึงแสนครู  ประจ าปีการศึกษา 2555  ระดับประเทศ   

(ส านักงานคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ รางวัลที่ได้รับ 

1 นางสาวประนอม ศรีสงัข ์ หน่ึงแสนครูดี 

2 นายจกัรี นาดีด่านกลาง หน่ึงแสนครูดี 

3 นางจิราภรณ์ ทองสุ หน่ึงแสนครูดี 

4 นางสาวชฎานิศ ภทัรภู่สุวรรณ หน่ึงแสนครูดี 

5 นางชลนาริน มาฆทาน หน่ึงแสนครูดี 

6 นางธนตัถท์รัพย ์ กล่ินศรีสุข หน่ึงแสนครูดี 

7 นายนิพนธ ์ โปยโธสง หน่ึงแสนครูดี 

8 นางสาวปาลิดา เชษฐข์นุทด หน่ึงแสนครูดี 

9 นางยวุรีย ์ ศรีโอษฐ์ หน่ึงแสนครูดี 

10 นางสาววนิดา เหมือนภาค หน่ึงแสนครูดี 

11 นางวารุณี บรรจงทรัพย ์ หน่ึงแสนครูดี 

12 นางสุวรัตน์ ศิริรักษ ์ หน่ึงแสนครูดี 

13 นางอญัอานณัท ์ โสมศรีค าธิปก หน่ึงแสนครูดี 

14 นางอุบลรัตน ์ พมิพใ์หม่ หน่ึงแสนครูดี 
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รางวัล “OPEC AWARD  2013 เขตตรวจราชการที่ 14 ”  จ านวน  7  ท่าน ในงานมหกรรมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน เขตตรวจราชการที่ 14  ประจ าปีงบประมาณ 2556  

ในวันเสาร์  ที่  16  กมุภาพันธ์  2556  ณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ  จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย

ส านักงานศึกษาธิการภาค 8   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ รางวัลที่ได้รับ 

1 นางกฤษณา ชุมสงฆ ์ ครู 

2 นางชลนาริน มาฆทาน ครู 

3 นางนภศร สนใหม่ ครู 

4 นางสาวปาลิดา เชษฐข์นุทด ครู 

5 นางสาววนิดา เหมือนภาค ครู 

6 นางอญัอานณัท ์ โสมศรีค าธิปก ครู 

7 วา่ที่ ร.ต.อนุสรณ์ ศรีพนม ครู 

 

             นางดุษฎี  มัน่กิจ   นายสมยศ  ทองแถบ  และ  MS.Jonavy Pretzel B. Reyes     น าเสนอ 

ผลงานวจิยั  เร่ือง  C –TECH  Mobile  Group   enhances the community to improve their way of  

life to sustain  their daily needs.  เม่ือวนัที่ 16-18 November 2012  at Lotus Hotel , Kunming,  

Yunnan       International Conference on Human Ethics for Peace  and Security  “Searching for a  

New  Paradigm of Living Together”   จดัโดย  UNESCO 

 

 นายชยตุ   จากโคกสูง  นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัชั้น ปวส. 2/2    ไดรั้บ 

รางวลัชนะเลิศ  “คนหวัใจสิงห์”   จากโครงการ SINGHA   R- In tern    

โดยบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 
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         นายโสภณวชิญ ์ โฆษิตประเสริฐ    นายจกัรกฤษ  นกคุม้ทอง  และนายวรายทุธ  ชอ้ยฉิมพลี  

นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัชั้น ปวส.1/2    เจา้ของผลงาน จกัรยานลดแคลลอร่ี  ใน

สาขานวตักรรมการออกก าลงักายและกีฬาเพือ่สุขภาพ  ระดบัปริญญาตรี และ ปวส.  ในโครงการ

รางวลันวตักรรมแห่งประเทศไทย  ระดบัภูมิภาค  คร้ังที่ 12 (2555) ศูนยก์ารประกวดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 

 กองเชียร์รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง  จากการประกวดกองเชียร์ โตโยตา้ มอเตอร์สปอร์ต 2012 

จงัหวดันครราชสีมา  เม่ือวนัที่  1-2  กนัยายน  2555 
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ตอนที่ 2  

การด าเนินงานของสถานศึกษา  
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
        ทกัษะเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม   นวตักรรมน าชุมชน 
                   1.2  วิสัยทัศน์            

       วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์นครราชสีมา   เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน าดา้นนวตักรรม 
เพือ่สงัคม  

  1.3 เอกลักษณ์ 
        สถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน า ดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม  

  1.4. อัตลักษณ์ 
       นกัประดิษฐ์  มีจิตสาธารณะ 
 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 

แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิยัทศัน์สามารถน าเสนอ
ไดต้ามตวัอยา่งในภาคผนวก  

 
  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี  
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมแิสดงยุทธศาสตร์ : แผนงาน และแผนปฏบิัติการ ประจ าปี พ.ศ.2555 

วิสัยทัศน์ วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์นครราชสีมา เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน าดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม 

อัตลักษณ์ นกัประดิษฐ ์ มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ สถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน า ดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม 

พันธกิจ   2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

3) พัฒนาศกัยภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

4 )  ส่ ง เ ส ริ มบ ริ ก าร วิ ชา ก า ร 

วิชาชีพ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

เครือข่ายชุมชน 

5)  ส่ ง เส ริมการส ร้ า ง

ส่ิงประดิษฐ์   6) บริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบ

พัฒนาผู ้เ รี ยนให้เป็นท่ี

ยอมรับดา้นสุขภาพและ

บริการ 

1)ผลิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีความรู้ และทกัษะทางดา้น

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

ฯ 

ยุทธศาสตร์ นวตักรรมและวิจยั

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ถาบนั 

บุคลากรมืออาชีพ การเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ 

วิชาชีพสู่สงัคม 

คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์นักศึกษาคุณภาพ 

กฬีาพฒันาจิต  จิตสาธารณะ   ยกระดบัคุณภาพชีวิต

ของนกัศึกษา 

ขวญัและก  าลงัใจในการท างาน กลยุทธ์ บริการสู่ความเป็นเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

วิ ช า ก า ร  วิ ช า ชี พ สู ง ก ว่ า

มาตรฐาน 

แผนงาน 2.1  C-Tech  อุ่นใจไร้ Rish 4.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู 
4.2  พฒันาสวสัดิการใหก้บัครูฯ 
4.3  ประหยดัพลงังาน 

3.1 C-Tech  Mobile  
3.2 เอ้ือชุมชน 
3.3 Smart  Project 

5.1  ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร 

1.1 Learning Camp 
1.2  อบรมเชิงปฏิบติัวิชาชีพ 
1.3  ส่งเสริมการแข่งขนัสู่สากล 
1.4  IM  JAPEN 
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2555 

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา 
งบประมาณรับ - จ่าย   เดือน พฤษภาคม 2555 – เมษายน  2556 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 8,216,710.50 - การบริหารจดัการส่วนกลาง 1,670,842.02  
- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 4,600,573.75 - เงินเดือนบุคลากร 12,932996.34  
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายราย
หวันกัเรียน 

5,643,761.52 - ค่าตอบแทนครูและบคุลากร 12,000.00  

- เงินอุดหนุนค่าเส้ือผา้และ
อุปกรณ์ 

    733,150.00 - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 281,193.00  

- เงินทุน กรอ./กยศ. 2,014,932.00 - งบจดัหา/พฒันาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ส่ือการสอน  วสัดุฝึก 
    - ส าหรับการจดัการเรียน
การสอน 
    - ส าหรับการบริการวชิาการ
และวชิาชีพ 
    - ส าหรับการบริหารจดัการ
ทัว่ไป 

959,174.00  

- เงินบริจาค - - งบในการส่งเสริม สนบัสนุน
ใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดั
แสดงโครงการ นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
ส่ือการเรียนการสอน หรือ
งานวจิยั 

1,610,635.00  

- รายไดห้รือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกใน
การจดัการเรียนการสอน 

- - งบด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ดา้นการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความ

12,63,100.00  
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  - งบพฒันาบุคลากร -  
  - ค่าสาธารณูปโภค 2,296,360.51  
- อ่ืนๆ 4,051,957.50 - ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 2,946,189.49  
รวมรับ 25,261,085.27 รวมจ่าย 23,972,490.36  
  รายรับสูงกวา่รายจ่าย 1,288,594.91  
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 4. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเมือ่วันที่  25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงงานและส่ิงประดิษฐท์ี่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัมากกวา่
สถานศึกษานอ้ยเกินไป  และจ านวนนกัเรียนต่อโครงงานในบางสาขาวชิายงัมีจ  านวนมากเกินไป 
2.ผลงานของครูอาจารยมี์ความหลากหลายนอ้ย ส่วนมากเป็นงานวจิยัในชั้นเรียน  และการน า
ผลงานไปใชป้ระโยชน์ในระดบัมากกวา่สถานศึกษานอ้ยเกินไป 
3.การสร้างการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษายงัไม่ครบทุกฝ่าย  รวมทั้งการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม 
4.การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในไม่สะทอ้นผลการพฒันาที่เด่นชดั 
5. การด าเนินการยงัไม่เป็นระบบ PDCA ที่สมบูรณ์ มุ่งเนน้เป็นกิจกรรมที่ท  าประจ าปี  ขาดการ
วเิคราะห์ประเมินผล(C) เพือ่น าผลมาปรับปรุงในปีต่อไป 
6. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการ ไม่มีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาแผนการ
ด าเนินการยงัไม่มีทิศทางที่ชดัเจน  ถึงแมจ้ะมีจ านวนโครงการมาก 
7.การด าเนินการดา้นการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ยงัไม่เป็นระบบที่ชดัเจน  และความ
มีส่วนร่วมของบุคลากรและผูเ้รียนยงัมีนอ้ย 
8. การตอบกลบัของผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ครบถว้น ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบติดตาม
ผลผูส้ าเร็จการศึกษายงัไม่ครบทุกช่องขอ้มูลของ แต่ละสาขาวชิา  รวมถึงการระบุจ  านวนผูท้ี่ไดง้าน
ท าในระดบั ปวช. ปวส. หรือประกอบอาชีพอิสระไม่ตรงสาขา หรือตรงสาขา และการศึกษาต่อ 

1  ใหส้ถานศึกษาพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนเพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
2. การประเมินหลกัสูตรใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น นกัเรียน ครู  ผูป้กครอง 
และสถานประกอบการ 
3. ควรมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสารเสพติดก่อนด าเนินการตามแผนและโครงการ   ควรมี
การประสานความร่วมมือครู ผูป้กครองและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการไดรั้บสารเสพ
ติด    และควรมีการจดัท ารายงานผลของโครงการในรูปแบบ PDCA 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด 
เมื่อวันที่  11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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4.ควรใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนและประชาชนใหค้รบทุกสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา   และ
ควรให้แต่ละสาขางานมีจ านวนผูเ้รียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชีิพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของ
ผูเ้รียนทั้งหมด  และแต่ละสาขางานควรมีชัว่โมงเฉล่ียในการปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 16 ชัว่โมงต่อปี 
5.ควรจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั และโครงงาน ใหค้รบองคป์ระกอบ 5 บท     ควรมีการ
น านวตักรรมที่สร้างขึ้นไปใชใ้นการพฒันาชุมชน และน าผลงานวจิยัไปพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนในรายวชิาที่รับผดิชอบ   และควรจดัท ารูปแบบรายงานผลในการจดัท านวตักรรมใหอ้ยูใ่น
รูปแบบเดียวกนั 
6.  ใหค้วามรู้แก่บุคลากรออยา่งทัว่ถึงในการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ 
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2554   เมื่อวันที่  17 กนัยายน  2555 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องตวัช้ีวดัจะตอ้งท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง  เพราะจะสมัพนัธก์บั
การค านวณค่าร้อยละของแต่ละตวับ่งช้ี 
2. การจดัท าแฟ้มงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมินจะตอ้งมีบทสรุปและเอกสารอา้งอิงที่ชดัเจน
สมัพนัธก์นั 
3. ควรหาวธีิการติดตามการมีงานท าดว้ยวธีิที่หลากหลาย 
4. การจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน ประกอบการประเมินยงัไม่เป็นระบบ  การจดัท าเอกสารหลกัฐาน
ประเมินผลต่างๆ ควรเป็นรูปแบบ PDCA ในแต่ละกิจกรรม / โครงการ 
5. การปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ควรมีการปรับปรุงทางดา้นวิชาชีพ นอกเหนือจากดา้น
ภาษา  โดยเชิญบุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใหม้ากกวา่น้ี 
6. ควรท าวิจยัสาเหตุการออกกลางคนัของนกัศึกษา เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลทีล่ะเอียดตอบค าถามได้
ชดัเจนและแกปั้ญหาการออกกลางคนัได ้ โดยเฉพาะในนกัศึกษาที่เรียนในปี 2 หรือ ปี 3  เช่น 

     6.3  นกัศึกษา ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ออกกลางคนัมาก ทั้งๆ ที่ใกลจ้บการศึกษา  สถานศึกษา  
            ดูแลช่วยเหลือนกัศึกษากลุ่มน้ีอยา่งไร 
7.ควรมีการส ารวจอาชีพที่ประชาชรตอ้งการเรียน  เพือ่น าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพ 
8.ควรจดัใหน้กัศึกษาออกบริการวชิาชีพ เป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการรายวชิา หรือกิจกิจกรรม
ชมรม 

                6.1 นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี และธุรกิจคา้ปลีกออกกลางคนัมากที่สุด ทั้งๆที่เป็นสาขาที่  
                       ตอ้งการของตลาดแรงงานและมีโอกาสมีงานท าสูง 
                6.2  ภาคเรียนที่ 2  นกัศึกษาออกกลางคนัไม่ต่างจากภาคเรียนที่ 1 
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9.ควรตั้งบุคลากรรับผดิชอบการใหบ้ริการวิชาชีพที่ชดัเจน  และก าหนดโครงการบริการวชิาชีพใน
แผนพฒันาสถานศึกษา 
10.สถานศึกษาควรก าหนดการพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และนกัศึกษาในพนัธกิจของ
สถานศึกษา 
11. สถานศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเพิม่ช่องทาง เช่นการจดันิทรรศการ  การจดัท าวารสารวิชาการ 
เพือ่เผยแพร่ผลงานครู  และผลงานนกัศึกษาใหก้วา้งขวางระดบัจงัหวดั 
12. ควรจดัท ารูปแบบรายงานการวจิยันกัศึกษา และครูใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 
13.ควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัพฒันาผลิตภณัฑ ์เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์  การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์และการจดัท าผลงานเชิงพาณิชย ์เช่นพฒันาชุมชน  หอการคา้จงัหวดันครราชสีมา 
มหาวทิยาลยัเทคโน ราชมงคลอีสาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
14.ผลงานวจิยัควรเนน้การวจิยัเพือ่พฒันา ไม่เพยีงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  เช่น ศึกษาความคิดเห็น  
ศึกษาทศันคติ 
15.เพิม่งบประมาณในโครงการส่งเสริมสร้างส่ิงประดิษฐ ์ในแผนพฒันาวทิยาลยั และสนบัสนุนให้
ครูและนกัศึกษาร่วมกบัหน่วยงานชุมชนพฒันาส่ิงประดิษฐ ์ของบจากหน่วยงาน เช่น สภาวิจยั
แห่งชาติ  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

 


