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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน” 

1.1 วัตถปุระสงค ์
1.1.1 เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 
1.1.2 เพื่อเพิ่มบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
1.1.3 เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 

1.2 กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.2.1  พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปัจจุบันและ
หลักสูตรใหม่ให้เป็น “outcome-based 
curriculum” ที่เน้นทักษะวิชาชีพและ
นวัตกรรม (วัตถปุระสงค์ 1.1.1 และ 1.1.3) 

1.2.1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 40,601,400 คณะบริหารธุรกิจ 
ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.2.1.2  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 69,761,500 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.2.1.3 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัต่ ากวา่ปริญญาตร ี ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 96,370,400 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 
1.2.1.4 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 3,600,000 คณะบริหารธุรกิจ 
1.2.1.5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรนวัต ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 42,700 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 
1.2.1.6  โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 1,500,000 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.2.1.7  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงงานอัจฉริยะ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  พ.ค. 2562 - พ.ค. 2563 796,000 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
1.2.1.8  โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 710,600 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหาร 
1.2.1.6  โครงการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้นักศึกษาในสถาบันตา่งประเทศ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 38,000 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

1.2.2  พัฒนาระบบเครือข่ายอยา่งเป็นระบบเพือ่
เสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวคิด “เรียนคู่งาน” (วัตถปุระสงค์ 1.1.1, 
1.1.2 และ 1.1.3) 

1.2.2.1 โครงการโรงเรียนความปลอดภยัต้นแบบระดับประเทศ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 380,000 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

1.2.3  พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน ปรบั
บทบาท “คร”ู และ “อาจารย์”  จาก 
“ผู้สอน” เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ใน  
outcome-based curriculum 
(วัตถุประสงค์ 1.1.1 และ 1.1.3) 

1.2.3.1 โครงการการพัฒนาวิชาชีพตามระบบ PSF (Professional Standard Framework) ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 25,500 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ 
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1.1 วัตถปุระสงค ์ 1.3 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
1.1.1  เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชพี และ

นวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกหอ้งเรียน
ของนักเรียนและนักศึกษา 

1.3.1  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในด้านทักษะวิชาชีพ  
(วัตถุประสงค์ 1.1.1 และ 1.1.3) 

คะแนน1 80 - 80 

1.3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตาม outcome-based curriculum 
ของสถาบัน2 
(วัตถุประสงค์ 1.1.1) 

คะแนน 80 ไม่สามารถประเมินค่าตัวบ่งชี้นี้ได้ เนื่องจาก LO ที่ก าหนด
มีหลาย domain ไม่สามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้  
จึงขอเสนอให้ปรับเป็นการประเมินที่ชัดเจนขึ้น 

โดยใช้คุณสมบัติการเป็นมืออาชพีในวิชาชีพนั้นๆ 

80 

1.3.3  รางวัลจากการแข่งขันทกัษะวิชาชีพระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ของนักเรียนและนักศึกษา  
(วัตถุประสงค์ 1.1.1) 

รางวัล 1 ระดับจังหวัด 54 รางวัล 1 

1.1.2  เพื่อเพิ่มบทบาทเครือข่ายความรว่มมือกบั
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

1.3.4  ความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการฝึกงานของนักเรียนและ
นักศึกษาของสถาบัน3 
(วัตถุประสงค์ 1.1.2) 

คะแนน 80 91.92 80 

1.3.5  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในสถานประกอบการเป็น
เครือข่ายของสถาบัน4  
(วัตถุประสงค์ 1.1.2 และ 1.1.3) 

ร้อยละ 20 5.26 25 

1.1.3 เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ไทยในยุค Thailand 4.0 

1.3.6  ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี

 (วัตถุประสงค์ 1.1.3) 

ร้อยละ 70 100 75 

1.3.7  อาจารย์มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ 2  
ตามแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ.  
(วัตถุประสงค์ 1.1.1 และ 1.1.3) 

ร้อยละ 5 เพิ่งเร่ิมด าเนินการพัฒนาอาจารย์และเกณฑ์การประเมิน 
PSF ยังมีการปรับปรุงอยู ่

6 

                                                           
1 เสนอเปลี่ยนหนว่ยนับเป็น “คะแนน (เต็ม 5)” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2 เสนอขอเปลี่ยนเป็น “ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มคีุณสมบัติการเป็นมืออาชีพ” และเปลี่ยนหน่วยนับเป็น “รอ้ยละ” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 เสนอขอเปลี่ยนเป็น “คะแนนประเมินการฝึกงานของนักเรียนและนักศกึษา” 
4 เสนอขอตัดออก เนือ่งจากมกีรณีที่สถานประกอบการเครือข่ายประสงค์จะไดน้ักศกึษาไปท างานด้วย แตน่กัศึกษาไมอ่ยากท างาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทีต่อบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

2.1 วัตถปุระสงค ์
2.1.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความตอ้งการของสถานประกอบการและชุมชน 
2.1.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวิจัยเพือ่สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2.1.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการและชุมชน 

2.2 กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

2.2.1  พัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ตอบโจทย์ความต้องการของ
เครือข่ายสถานประกอบการและชุมชน 
(วัตถุประสงค์ 2.1.1 และ2.1.2) 

2.2.1.1  โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 3,833,700 งานวิจัย บริการวิชาการ  

และวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ 
คณะบริหารธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป 

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

2.2.2  พัฒนาศักยภาพการวจิัยของครูและอาจารย์
ให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์
เพิ่มขึ้ (วัตถุประสงค์ 2.1.1 และ 2.1.3) 

2.2.2.1  โครงการคลินิกวิจัย ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 18,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2.3  บูรณาการการเรียนการสอนกบัการวิจยั  
เพื่อให้นักเรียนและนกัศึกษามีทกัษะการ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (วัตถปุระสงค์ 
2.1.1 และ 2.1.3) 

2.2.3.1  โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ม.ค. - พ.ค. 2563 32,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2.3.2  โครงการพัฒนางานวิจยัร่วมกบั AIT เพือ่ตอบโจทย์สถานประกอบการ (โครงการความ
ร่วมมือวิจยัด้านการจัดการอาหารร่วมกบัสถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย) 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 220,000 งานวิจัย บริการวิชาการ  

และวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ 
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2.1 วัตถปุระสงค ์ 2.3 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 

2.1.1  เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

2.3.1  จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กบัสถานประกอบการและชุมชน 
(วัตถุประสงค์ 2.1.1) 

ผลงาน 2 3 2 

2.3.2  จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ  
(วัตถุประสงค์ 2.1.1) 

ผลงาน 1 3 1 

2.3.3  จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของอาจารยท์ี่ได้รับรางวัล 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติ  
(วัตถุประสงค์ 2.1.1) 

ผลงาน - 1 1 

2.1.2  เพื่อให้เกิดความรว่มมอืจากสถานประกอบการ
ในการวิจยัเพื่อสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

2.3.4  จ านวนโครงการวิจัย / สร้างนวัตกรรมที่ผู้เรียน และ / หรืออาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการ 
ที่เป็นเครือข่าย 
(วัตถุประสงค์ 2.1.2) 

โครงการ 2 2 2 

2.3.5  เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งจากแหล่งงบประมาณภายในและ
ภายนอก 
(วัตถุประสงค์ 2.1.2) 

ร้อยละ 
การเพิ่มขึ้น

ต่อปี 

10 16.58 10 

2.1.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 
สถานประกอบการและชุมชน 

2.3.6  ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(วัตถุประสงค์ 2.1.3) 

ผลงาน 2 1 4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

3.1 วัตถปุระสงค ์
3.1.1 เพื่อให้ผู้ที่ท างานแล้วสามารถเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรของสถาบันและได้รบัวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
3.1.2 เพื่อให้หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้และทักษะดา้นวิชาชีพผ่านการถา่ยทอดของอาจารย์ตามสาขาวิชาที่สถาบันจัดการศึกษาหรือมคีวามโดดเด่น 

3.2 กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

3.2.1  พัฒนาหลักสูตรของสถาบัน ร่วมกับสถาน
ประกอบการ รองรับผู้เข้าศึกษาที่อยู่
ระหว่างการท างานทั้งหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปริญญาตรี และ
หลักสูตรระยะสั้น (วัตถุประสงค์ 3.1.1) 

3.2.1.1  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 2,354,100 งานวิจัย บริการวิชาการ  

และวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ 

3.2.1.2  โครงการอบรมด้านการจัดการธุรกิจอาหาร (Mini in Food Business Management 3) ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 1,205,000 คณะบริหารธุรกิจ 

3.2.1.3  โครงการพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 2,880,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2.1.4  โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเรื่องการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูล
และควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 20,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2.1.4  โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเรื่องการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรม 
Machine Learning ส าหรับอุตสาหกรรม) 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 20,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2.1.5  โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเรื่องการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรม 
Machine Vision ส าหรับอุตสาหกรรม) 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 20,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.2.2  พัฒนาทักษะวิชาชพีให้อาจารย์มีความ
เช่ียวชาญ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
ชุมชน และสังคม (วัตถุประสงค์ 3.1.2) 

2.2.2.1  โครงการคลินิกวิจัย  
(โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่2.2.2 และ 3.2.2) 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 18,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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3.1 วัตถปุระสงค ์ 3.3 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 

3.1.1  เพื่อให้ผู้ที่ท างานแล้วสามารถเข้าศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับ 
วุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 

3.3.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถาบันที่รองรับผู้ศึกษา 
ที่อยู่ระหว่างการท างาน 
(วัตถุประสงค์ 3.1.1) 

จ านวน 90 เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา ตามหลกัสตูร
ใหม่ 

90 

3.1.2  เพื่อให้หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและ
สังคมมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพผา่น
การถ่ายทอดของอาจารย์ตามสาขาวิชาที่
สถาบันจัดการศึกษาหรอืมีความโดดเด่น 

3.3.2 จ านวนอาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชพีทั้งใน 
และนอกสถาบัน เพือ่พัฒนาหนว่ยงาน ชุมชน และสังคม 
(วัตถุประสงค์ 3.1.2) 

จ านวน 1 2 1 

3.3.3 ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 
(วัตถุประสงค์ 3.1.2) 

ร้อยละ  70 ร้อยละ 100 

คณะบริหารธุรกิจ 8 โครงการ และ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 โครงการ 

 70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

4.1 วัตถปุระสงค ์
4.1.1 เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรสถาบนัเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ มีวินยั มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนกัและมีทักษะการสื่อสาร 
4.1.2 เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันมีความรู ้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยอันที่จะน าไปสูก่ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 
4.1.3 เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันได้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

4.2 กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

4.2.1  ให้ความรู้ ความเขา้ใจและฝกึฝนนักเรียน และนักศึกษา  
ผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรใน
ทุกชั้นปี ให้มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์มีวินยั  
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมีทกัษะ
การสื่อสาร (วัตถุประสงค์ 4.1.1 และ 4.1.2) 

4.2.1.1  โครงการ CDTI Youtuber พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 52,200 งานบริหารทั่วไปและ 
สื่อสารองค์กร 

4.2.1.2  ผลผลิต : ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 1,273,700 งานพัฒนาและติดตามผล
นักเรียนนักศึกษา 

งานวิทยทรัพยากร 
4.2.2  จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจใน

ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
(วัตถุประสงค์ 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.3) 

4.2.3  จัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปี 
(วัตถุประสงค์ 4.1.1 และ 4.1.2) 
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4.1 วัตถปุระสงค ์ 4.3 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 

4.1.1  เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มวีินัย มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สู้งานหนักและมีทักษะการสื่อสาร 

4.3.1 นักเรียน นักศึกษาผา่นการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม  
(วัตถุประสงค์ 4.1.1 และ 4.1.2) 

ร้อยละ 65 82.66 75 

4.1.2  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา และบุคลากรของสถาบันมีความรู ้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันทีจ่ะน าไปสู่การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

4.3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปีผา่นการประเมิน 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
(วัตถุประสงค์ 4.1.1 และ 4.1.2) 

ร้อยละ 80 93.75 85 

4.1.3 เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา และบุคลากรของสถาบันได้มีการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม 

4.3.3 นักเรียน นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
(วัตถุประสงค์ 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.3) 

ร้อยละ 80 84.00 85 

4.3.4 บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
(วัตถุประสงค์ 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.3) 

ร้อยละ 80 84.00 85 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบนัการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

5.1 วัตถปุระสงค ์
5.1.1 เพื่อให้สถาบัน ฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซ้ือ/จ้างสอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐ และทันสมัย 
5.1.2 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ มีความรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานตา่ง ๆ ของสถาบัน ฯ ในฐานะที่เป็นหนว่ยงานภาครัฐ 
5.1.3 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
5.1.4 เพื่อให้สถาบันมีแผนระยะยาว (ระยะ 15 ปี) เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

5.2 กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

5.2.1  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและ
การเงิน ระบบการจัดซ้ือ/จ้างสอดรับกับการเป็นหน่วยงาน
ในก ากับของรัฐ (วัตถุประสงค์ 5.1.1) 

5.2.1.1 โครงการจัดท าระบบควบคุมภายใน เม.ย. - ก.ย. 2563 6,700 ฝ่ายบริหาร 

5.2.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการที่ทันสมัย ให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ 
(วัตถุประสงค์ 5.1.1) 

5.2.2.1  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการสื่อสารภายใน  
ยุค 4.0 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 100,100 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.2.2.2  โครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยตัวชี้วัด 
ระดับบุคคล (Individual Scorecard : IS) และแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 

เม.ย. – ส.ค. 2563 80,300 งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
และนิติการ 

5.2.3  อบรม / สอนงานดา้นความรู้และความเข้าใจกฎระเบียบของ
ระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานของ
รัฐ (วัตถุประสงค์ 5.1.2) 

5.2.3.1 โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ก.ค. - ก.ย. 2563 102,700 งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
และนิติการ 

5.2.4  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความสามารถทางวิชาการ
สูงขึ้น (วัตถุประสงค์ 5.1.3) 

5.2.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ก.ค. - ก.ย. 2563 538,000 งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
และนิติการ 

5.2.5  จัดท าแผนระยะยาว 15 ปี (วัตถุประสงค์ 5.1.4) 5.2.5.1 โครงการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะยาว 15 ป ี ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 346,000 งานยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณ 

 
  



แผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 

5.1 วัตถปุระสงค ์ 5.3 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 

5.1.1 เพื่อให้สถาบัน ฯ มีระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซ้ือ /จ้าง
สอดรับกับการเป็นหนว่ยงานของรัฐ และทันสมัย 

5.3.1  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ที่รองรับระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล ระบบ
งบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซ้ือ/จ้าง  
(วัตถุประสงค์ 5.1.1) 

ร้อยละ 80 66.70 80 

5.1.2 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ มีความรู้
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงาน
ต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ในฐานะที่เป็นหนว่ยงานภาครัฐ 

5.3.2  จ านวนเร่ืองที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่
สอดคล้องกับข้อบังคับ/ประกาศ/ค าสั่งของสถาบัน  
(วัตถุประสงค์ 5.1.2) 

ร้อยละของจ านวน
เร่ืองที่ผู้ตรวจสอบสุ่ม
ตรวจทั้งหมดต่อป ี

ไม่เกินร้อยละ 
10 

ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจาก
งานตรวจสอบภายในเพิ่งจัดตั้งเมื่อ

วันที่ 7 พ.ย.2562 

ไม่เกินร้อยละ 7 

5.1.3 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

5.3.3  จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
(วัตถุประสงค์ 5.1.3) 

จ านวน 2 3 3 

5.1.4 เพื่อให้สถาบันมีแผนระยะยาว (ระยะ 15 ปี) เป็น
แนวทางพัฒนาสถาบัน 

5.3.4  มีแผนระยะยาวระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2565-2579)  
(วัตถุประสงค์ 5.1.4) 

ระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จ - จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ภายในเดือน 
กันยายน 2563 

 
 
 
 
 


