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บทน ำ  
ควำมเป็นมำ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐที่ถือก าเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ   
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานก าเนิดโรงเรียนจิตรลดา จากนั้น  สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขยายการศึกษา โดยทรงก่อตั้ง
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นวิทยาลัยเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ สอนระดับปริญญาตรี 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ  
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็น
สถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชี พและ
เทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความช านาญในการปฏิบัติ ท าการสอน วิจัย 
ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษา
ด้านวิชาชีพเฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้
นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย โดยค านึงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาความเป็นเลิศและ
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงด ารงต าแหน่ง
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ด าเนินงานตามปรัชญาสถาบันฯ ที่เน้นให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของสถาบันฯ รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู้ สู้งานหนัก พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชด าริ  
“เรียนคู่งาน - งานคู่เรียน” 
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หน้า ๒ 

ปัจจุบัน สถาบันฯ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี นับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถต่อยอดการศึกษาตั้งแต่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
จากโรงเรียนจิตรลดา ศึกษาต่อในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ขณะเดียวกันสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ 
โดยสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลและแนวทางด าเนินงานของสถาบันฯ ต่อบุคลากรเป็นระยะ มีการจัดท าข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่งที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของสถาบันฯ จ านวนมาก ท าให้ระบบงานต่าง ๆ สอดคล้องกับการเป็น
หน่วยงานของรัฐมากขึ้นมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาช่วยวางระบบงาน ให้ค าปรึกษาในฐานะที่ปรึกษา
อธิการบดีด้านต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาช่วยงานสถาบันฯ แบบจิตอาสา ท าให้มีการพัฒนาระบบงาน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

สถาบันฯ เห็นความส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำบันฯ  
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ อธิการบดีได้เสนอนโยบายและแผนการบริหารสถาบัน ฯ
พร้อมเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (ที่ได้จากการ
ประชุมสัมมนาจัดท าแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน) ต่อสภาสถาบันฯ ในการประชุมสภาสถาบัน ฯ
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมสภาสถาบันฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนและนโยบายการบริหารสถาบันฯ 
ของอธิการบดีตามที่ เสนอ และอนุมัติ  แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีการติดตามประเมินผลตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของแต่ละโครงการตามแผนแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่บรรลุผลตามเป้าหมาย มีบางส่วนซึ่ง
เป็นส่วนน้อยมากที่ต้องปรับเป้าหมาย โดยที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 
(5/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบทของสถาบันฯ  

ในการเสนอแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว อธิการบดีได้ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ เกี่ยวกับการจัดท า
แผนระยะยาวของสถาบันฯ ที่ ระบุ เป็นตั วชี้ วัดและ มี โครงการจัดท าแผนระยะยาว  ระยะ ๑๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๙) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ไว้ด้วย ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้เสนอความเห็นให้จัดท าแผนพัฒนาระยะ ๕ ปีก่อน
เนื่องจากสถาบันฯ เพ่ิงก่อตั้งต้องพัฒนาระบบงานและบุคลากร ต้องปรับตัวสู่ความเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างมาก
ประกอบกบัปัจจุบันสถานการณ์ของโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จึงยังไม่สมควรที่จะท าแผนระยะยาว
เกินกว่า ๕ ปี 
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วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเป็นทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
๒. เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา 

และอาชีวศึกษาของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) 

กำรด ำเนินงำนของสถำบัน 
๑. การเตรียมการจัดสัมมนา เพื่อระดมความคิดในการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๖ 
(๙/ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ได้พิจารณา (ร่าง) กรอบแนวคิดแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
ตามที่ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผน การเงินและการพัสดุเสนอเป็นเบื้องต้นก่อนการจัดสัมมนาประจ าปีของสถาบันฯ
เพ่ือระดมความคิดในการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ที่คาดว่าจะจัดประมาณ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. แต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่  ๑๖ (๙/ปีการศึกษา ๒๕๖๒) เมื่อวันที ่

๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ที่ผ่านมา พบว่า มีการเตรียมการ
ค่อนข้างน้อยไม่มีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการจัดท าแผน จึงมีการเสนอให้เตรียมข้อมูล
ประกอบการท าแผนให้ดีกว่าเดิม จึงเสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
ประธานคณะท างาน ฯ มีคณะท างานและที่ปรึกษาคณะท างานรวม ๗ คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันฯ 
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

แต่เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ประกาศใช้
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดสัมมนา
ประจ าปีของสถาบันฯ เพ่ือระดมความคิดในการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ตามที่
วางแผนไว้ ไม่สามารถด าเนินการได้ อธิการบดีจึงให้คณะท างานจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) รายงานความคืบหน้าของการจัดเตรียมข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ เป็นระยะ 

๓. คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ รับทราบข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี  
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๙ 

(๑๒/ ปีการศึกษา ๒๕๖๒) คณะท างานจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
ได้สรุปข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เป็นเล่ม “ข้อมูลในการจัดท าแผน
ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)” เสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย บทน า ประวัติสถาบัน ฯ 
การด าเนินการของส่วนงานในสถาบันฯ การวิเคราะห์ SWOT ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และเอกสารอ้างอิงใน
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บรรณานุกรมที่ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ ของสถาบันฯ พร้อมน าเสนอประเด็นความเชื่อมโยง 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา นโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันฯ และกรอบแนวคิด
การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ที่เสนอโดยอธิการบดี เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ 
ใช้เป็นข้อมูลในการยกร่างแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี ฯ ต่อไป โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงาน
ทุกส่วนงานเตรียมข้อมูลในการพัฒนาส่วนงานระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ในภาพรวมต่อไป 

๔. หัวหน้าส่วนงานน าเสนอข้อมูลทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาส่วนงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ 

ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน (คณบดี/ผู้อ านวยการส านักวิชา/ผู้อ านวยการ
โรงเรียน) น าเสนอข้อมูลทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาส่วนงานระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการเสนอแผนพัฒนา
สถาบันฯ ระยะ ๕ ปี ในภาพรวมต่อสภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ ตามล าดับต่อไป 

๕. สภาวิชาการสถาบันฯ พิจารณา (ร่าง) แนวคิดในการพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ อธิการบดีเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวคิดใน 
การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยที่ประชุมสภาวิชาการ
มีมติให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารแผนภูมิโครงสร้างแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
ก่อนเสนอต่อสภาสถาบันฯ ในส่วนของประเด็นด้านการพัฒนางานใหม่และการพัฒนางานเดิม 

๖. สภาสถาบันฯ เห็นชอบกรอบแนวคิดแผนการพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการประชุมครั้งที่ ๙ (๔/ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้พิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ) 
ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารสถาบันฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงช่วงหลัง 
ภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การรับเข้านักเรียนนักศึกษาที่อาจ 
มีจ านวนลดลง ผู้ปกครองอาจต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ  
ในขณะที่จ านวนเด็กในวัยศึกษาลดลง สถาบันฯ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่อ านวยความ
สะดวกแก่นักเรียนนักศึกษามากขึ้น ครู/อาจารย์ต้องปรับรูปแบบวิธีการในการสอน/ให้ความรู้ รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันฯ ต้อง
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า
ภายใน ๑ ปีอาจต้องปรับใหม่ เพราะสถานประกอบการต่างทยอยปิดกิจการ หรือลดจ านวนพนักงาน ควรเน้นให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสัมมาอาชีพ  หรือสอนให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้การจัดการทางการเงิน การบัญชี การตลาด
ระบบการขนส่งสินค้า (Logistic) ในระบบซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะก าหนดแผนพัฒนาสถาบันฯ 
ให้มีลักษณะยืดหยุ่น เพ่ือการทบทวนปรับแผนได้ง่าย เนื่องจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สถาบัน ฯ
ต้องปรับตัวในทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยสรุป ที่ประชุมสภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการพัฒนา
สถาบันฯ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ) ในภาพรวมดังนี้   
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แผนภูมิโครงสร้างแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
“สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา เป็นสถาบันการศึกษาตามแนวพระราชด าริ เน้น เรยีนคู่งาน งานคู่เรียน ด้วยการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ และปลูกฝังความเป็นจิตรลดาให้แกผู่้เรียน เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี 
เห็นคุณคา่การประกอบสมัมาอาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์” 

ปรัชญา    รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู้ สู้งานหนัก 
วิสัยทัศน์  สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างคนดี มีฝมีือ มีวนิัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ค่านิยม    “ความเป็นจิตรลดา : จงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รักองค์กร มีความรู้” 
พันธกิจ  - จัดการศึกษาในระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" 
            - บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
            - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 
            - อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เป้าหมาย 
      สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในการสร้างก าลังคนที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี  
มีจิตอาสา ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1.   การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน งานคูเ่รียน” 
2. การบริการวิชาการโดยจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของ 

 สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 
3.   การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการชุมชน สังคม และวงวิชาการ 
4.   การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
5.   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารทรัพยากร 

พัฒนาคุณภาพงานเดิม 
1.   พัฒนาห้องปฏิบัติการรองรับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ที่หลักสูตรต่าง ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้  
2.   พัฒนาคณาจารย์/ครูให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาการ การวิจัยและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
3.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการปฏิบัติงานมุ่งเป้าหมายของสถาบัน ฯ 
4.   พัฒนาและเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสมาคมวิชาการ  

 ต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักสูตร มาตรฐานทักษะวิชาชีพ งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน 
5.   เพิ่มและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการเรียนการสอนตอบสนองรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
6.   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนางานใหม ่ 
1.   ขยาย/เพิ่มหลักสูตรตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรของสถาบัน และความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 
2.   พัฒนาระบบงานและเสริมทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “ความเป็นจิตรลดา” 

 แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งการเรียนรู้รอบด้าน เพื่อการด ารงชีวิตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
3.   พัฒนานักเรียนนักศึกษาในระบบ Co-Curriculum และพัฒนาการบริการวิชาการระบบ “งานคู่เรียน” แบบสะสมหน่วยกิตได ้
      (Credit Bank) และแบบการศึกษาตลอดชีวิต รองรับผู้เรียนทุกวัย (Lifelong Education) 
4.   เพิ่มผลงานวิจัย/สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐต์อบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และวงวิชาการ 
5.   ส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือองค์กรอื่นเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Faculty) ของสถาบัน 
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บทที่ ๒ สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันคงไม่มีสถานการณ์ใดที่คนสนใจมากเท่ากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” 
แม้มีข่าวดีว่า ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่การแพร่ระบาดในประเทศอ่ืนกลับขยายไปมากกว่า
๖๐ ประเทศ โดยข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อสะสม 55,943,622 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ
สูงสุด ๑๐ อันดับแรกมีขนาดเศรษฐกิจที่สูงมาก มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลดลง
ของรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นส าคัญ และจากการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว ท าให้
ประชาชนมีรายได้ลดลง การประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน
ตลอดจนการให้บริการในภาคบริการต่าง ๆ ทีต่้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีบทบาท
ในการด าเนินชีวิตของผู้คน วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ที่เรียกกันว่า New Normal 

 
ที่มา : https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65 
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จากบทวิเคราะห์ของ ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนายทศพล ต้องหุ้ย ฝ่ายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ไดเ้สนอบทวิเคราะห์ผลกระทบที่รุนแรงของ COVID-19 ที่เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 “ หลายสถาบันคาดว่า COVID-19 จะสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรณีของโรคซาร์สที่มี
จุดก าเนิดที่จีนเช่นกัน โดยครั้งนั้นมีการประเมินว่าท าให้ GDP โลกลดลง ๕๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็น
๐.๑๔ % ส าหรับผลกระทบครั้งนี้ 

ด้านการค้าโลก รายงานของ UNCTAD (๒๐๒๐) ชี้ว่าดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของจีนเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ลดลงต่ าสุดตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และประเมินว่าจะสร้างความเสียหายต่อการส่งออกในห่วงโซ่อุปทาน ๕๐,๐๐๐
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีผลกระทบมากสุดใน EU (๑๕,๖๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.) รองลงมาคือ สหรัฐฯ 
(๕,๘๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.) ญี่ปุ่น (๕,๒๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.) เกาหลี (๓,๘๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.) เวียดนาม
(๒,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.) ขณะที่ไทยติดอยู่ที่อันดับ ๑๑ ด้วยมูลค่าความเสียหาย ๗๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยอุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานยนต์ ในไทยเป็น
สาขาที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด 

ด้านการท่องเที่ยว สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่ากรณีที่มีการแพร่ระบาดอยู่ใน
วงจ ากัด รายรับการท่องเที่ยวโลกจะลดลง ๖๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเอเชียจะได้รับผลกระทบสูงสุด รองลงมา
คือ ยุโรปอ่ืน ญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมนี ซึ่งล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่า จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยไม่ต่่ากว่า ๖ เดือน และสูญเสียรายได้
กว่า ๒.๕ แสนล้านบาท 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้ผลกระทบครั้งนี้คาดว่าจะมากกว่าในกรณีของการระบาด ๓ ครั้งใหญ่ ได้แก่ 
โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ และโรคเมอร์ส เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่กว่าเดิม รวมทั้งมีความเชื่อมโยงทั้ง
การค้า การลงทุน การขนส่งกับโลกมากขึ้น ในปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิจจีนมีขนาด ๑๖% ของเศรษฐกิจโลก ใหญ่กว่าช่วงการ
ระบาดของซาร์ส ๔ เท่า และมีขนาดคิดเป็น ๑๓% ของมูลค่าการส่งออกโลก ๓๙% ของการผลิตอุตสาหกรรมโลก และ
คิดเป็น ๑๘% ของมูลค่าการท่องเที่ยวโลก รวมทั้งปัจจุบันที่มีระดับโลกาภิวัฒน์ขั้นสูงที่ประชากรของโลกถูกหลอม
รวมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมมากขึ้นกว่าในอดีต 

แม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสและสร้างบทเรียนเสมอ รายงานของ World Economic 
Forum (๒๐๒๐) น าเสนอกรณีศึกษาของจีนพบว่า การระบาดครั้ งนี้ท าให้ เห็นพัฒนาการหลายอย่าง อาทิ 
(๑) ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการจัดการวิกฤติ COVID-19 ที่มีความโปร่งใส รับฟังความเห็นของ
ประชาชนผ่าน Social Media ทั้ง WeChat และ Weibo (๒) การด่าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
ที่รวดเร็วเพื่อลดผลกระทบ และ (๓) โอกาสใหม่ๆ ของภาคธุรกิจ วิกฤติครั้งนี้ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี มีการให้บริการแก่ผู้บริโภคทางออนไลน์มากขึ้นทั้งการค้า การศึกษา และธุรกิจบันเทิง” 

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_18Mar2020.aspx 
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เมื่อสถานการณ์วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยผ่อนคลายแล้ว 
สถาบันฯ ยังต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจนกว่าจะมีค าสั่งให้ด าเนินการ
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณาจารย์/ครูต้องปรับตัวสู่การจัดการสอนแบบใหม ่โดยการสอนออนไลน์มากขึ้น ต้อง
มีการอ านวยความสะดวกด้วยระบบสารสนเทศมากขึ้น ต้องท าให้นักเรียน/นักศึกษามีความพร้อมรองรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ตอบสนองการจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน 
งานคู่เรียน” ของสถาบันฯ ที่ต้องปรับการบริหารจัดการตามสถานการณ์ที่สถานประกอบการเครือข่ายอาจยังไม่พร้อม
ในการรับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าฝึกงานหรือทดลองงานก่อนส าเร็จการศึกษา รวมทั้งการพิจารณารับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ เข้าท างานในสถานประกอบการด้วย 

นอกจากนั้น ระบบบริหารจัดการทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุนต้องมีการพัฒนารองรับการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ตลอดจนปรับการบริหารจัดการสู่ ฐานวิถชีีวิต
ใหม ่(New Normal)๑ ด้วย 

                                           
๑ ราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" หมายถึงความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่

แตกต่างจากอดีต 
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บทที่ ๓ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของสถาบันฯ ทั้งในภาพรวมและจากส่วนงาน
ต่าง ๆ ของสถาบันฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จุดแข็ง (Strengths) 
๓.๑.๑ ภำพลักษณ์ 

• ภาพลักษณ์จิตรลดาเป็นต้นทุนส าคัญ มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  

• ศิษย์เก่าเครือจิตรลดารวมทั้งศิษย์เก่าของสถาบันฯ พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมในทุกด้านของสถาบัน ฯ 

• เป็นสถาบันที่น้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ เป็นที่เชื่อมั่นของบุคคลภายนอก และยอมรับ
ของชุมชน  

• สถานประกอบการมีความเชื่อถือในชื่อเสียงจึงพร้อมรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน และรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน  

• มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ประกอบกับนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรมีความสุภาพ อ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีวินัย ท าให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

๓.๑.๒ กำรเงินและงบประมำณ 

• ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ท าให้มีงบประมาณและสินทรัพย์อ่ืนใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ  

• สถานประกอบการพร้อมให้การสนับสนุน 

• มีนโยบายจัดสรรทุน/เงินช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างเพียงพอ  

• ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้บริจาคทั้งในระดับองค์กรและบุคคล  

• การพิจารณาอนุมัติใช้เงินโดยมีอ านาจอนุมัติมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด ท าให้ใช้เงินอย่าง
คุ้มค่ามาก เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๓.๑.๓ บุคลำกร 

• บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความรู้ทางสายอาชีพและสายงานหลากหลายสาขา  

• มีทักษะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีคุณภาพ 
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๓.๑.๔ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

• จ านวนนักเรียน นักศึกษามีความเหมาะสม ท าให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง มีระเบียบวินัย เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ปกครอง มีความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์  

• มีระบบทวิภาคีที่ท าให้โรงเรียนมีเครือข่ายในการรับนักศึกษาและนักศึกษามีสายอาชีพของตน
อย่างชัดเจน  

• มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการในหลากหลายสาขา  

• มีหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ท างานแล้ว  

• มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยสู่
งานบริการวิชาการ มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพที่จะน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 

๓.๑.๕ กำรบริหำร 

• มีกรรมการสภาและผู้บริหารสถาบันที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่
หลากหลาย  

• เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากกว่าหน่วยราชการ   

• ผู้บริหารให้การสนับสนุนคณาจารย์ ครู และบุคลกรสายสนับสนุนในทุกด้านเพ่ือให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

๓.๑.๖ สิ่งเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวก 

• อาคารสถานที่ ห้องประชุม ห้องท ากิจกรรม และสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

• หอพักที่สร้างเสร็จจะอ านวยความสะดวกและเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากชนบท
ห่างไกล 

๓.๒ จุดอ่อน (Weakness) 
๓.๒.๑ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

• การเรียนการสอนและการวิจัย ที่ควรเชื่อมโยงระหว่างระดับวิชาชีพ กับระดับปริญญาตรียัง
ด าเนินการไม่ครบถ้วนทุกสาขา  

• ชั่วโมง Assembly ยังตอบสนองความต้องการของนักศึกษาไม่เพียงพอ  

• ยังมกีารวิจัยและการสร้างนวัตกรรมไม่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

• การบูรณาการการบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ  

• สมรรถนะด้านภาษาท่ี ๒ และ ๓ ของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

• การจัดการเรียนการสอนรายวิชายังไม่สอดคล้องกับการท างานและการใช้ชีวิตของผู้เรียน
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะความรู้รอบ ทักษะในการท างานและการใช้ชีวิต และการมีสุนทรียภาพ 
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๓.๒.๒ บุคลำกร 

• อาจารย์/ครูบางคนยังมีประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัยและเทคโนโลยีการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ 

• ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในบางสาขา  
• บุคลากรครูหลายคนต้องรับหน้าที่อ่ืนนอกจากการสอน  
• บุคลากรยังปรับตัวไม่ทันกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันในก ากับของรัฐ 
• บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ  

๓.๒.๓ กำรบริหำรจัดกำร 

• ระบบบริหารจัดการยังไม่ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง   
• ยังต้องใช้เวลาและทรัพยากรกับการปรับบุคลากรและองค์กรจากระบบสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนเป็นระบบสถาบันในก ากับของรัฐ 
 

๓.๒.๔ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

• ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่และยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
• เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนยังอยู่ระหว่างการ

พัฒนาให้สมบูรณ์  

๓.๓ โอกำส (Opportunities) 
๓.๓.๑ สังคมและเศรษฐกิจ 

• ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญกับทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งตรงกับเป้าหมาย
ของสถาบัน ฯ 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มีผู้สูงอายุมาก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่องทางวิชาการ ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  

• อาหารไทยก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน  
• ประชาชนวัยท างานเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น เป็นที่รู้จักขององค์กรภายนอก  
• เนื่องจากผลการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สังคมให้

ความสนใจด้านอาหารและสุขภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ มีโอกาสในการได้งานท า
สูง เนื่องจากความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างสถาบันฯ กับสถานประกอบการมีความเข้มแข็ง 

๓.๓.๒ เทคโนโลยี 

• เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอนและโอกาสในการประกอบอาชีพ 

๓.๓.๓ นโยบำยของรัฐ 

• นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับครัวโลก 
• สนับสนุนการเรียนการสอนทางวิชาชีพ  
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายงานคู่เรียน   
• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร 
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๓.๔ อุปสรรค (Threats) 
๓.๔.๑ สังคมและเศรษฐกิจ 

• การแข่งขันขอทุนวิจัยภายนอกมีสูง จ านวนประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง ตลาดแรงงานขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง  

• ทัศนคติของผู้ปกครองและผู้เรียนด้านการเรียนสายวิชาชีพ ทัศนคติของผู้ปกครองยังคงให้
ความสนใจกับการเรียนสายสามัญ  

• นโยบายการก ากับดูแลของสถานประกอบการแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน  

• สภาพเศรษฐกิจท าให้บางครอบครัวไม่สามารถส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนได้จนจบ
หลักสูตร  

• อัตราการเกิดที่ลดลงท าให้มีการแข่งขันการรับเข้าศึกษามากขึ้น 

• ความพร้อมในการรองรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID -19) 

๓.๔.๒ สภำพแวดล้อม 

• ระบบการขนส่งสาธารณะบริเวณโดยรอบสถาบันฯ มีน้อย การเดินทางมาที่สถาบันไม่สะดวก 
มีรถขนส่งมวลชนผ่านน้อยสายมาก 

• มีข้อจ ากัดในการขยายพื้นท่ี 

๓.๔.๓ เทคโนโลยี 

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ 

๓.๔.๔ นโยบำยของรัฐ 

• นโยบายภาครัฐที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  

• เน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกด้าน



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๑๕ 

บทที่ ๔ แผนพัฒนำระยะ ๕ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

 ทิศทางและกรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ค านึงถึงนโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ ได้แก่ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ความต้องการก าลังคนยุค ๔.๐ ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อ
รัฐสภา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศคือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” รวมทั้งนโยบายและแผนการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตลอดจนศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ฉบับนี้เริ่มจากสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบทิศทาง เป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน ฯ 
ตามกรอบแนวคิด  “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันการศึกษาตามแนวพระราชด าริ เน้น เรียนคู่งาน 
งานคู่เรียน ด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และปลูกฝังความเป็นจิตรลดาให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี เห็นคุณค่าการประกอบสัมมาอาชีพ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน เป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” โดยยังคงไว้ซึ่งปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรับจากแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือต้องการให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพในการสร้างก าลังคนที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี มีจิตอาสา 
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพงานเดิมและพัฒนา
งานใหม่ด้วยศักยภาพของสถาบัน ฯ 

กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ระยะ ๕ ปี  
เนื่องจากช่วงเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

เป็นช่วงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทีส่ถาบันฯ ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามกระบวนการปกติของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ แต่สถาบันฯ ไม่ได้หยุดด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
แผนพัฒนาสถาบันฯ ดังกล่าว เนื่องจากต้องเตรียมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยใช้ข้อมูลตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ประกอบด้วย  

นอกจากนั้น จากการที่ศึกษาข้อมูลแผนพัฒนาตั้งแต่แผนระดับชาติถึงระดับกระทรวงเจ้าสังกัดตามล าดับ
ตลอดจนการพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน สถาบันฯ จึงต้องเร่งปรับตัวในการ
พัฒนาส่วนต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และสอดรับกับแผนและนโยบายของชาติด้วย 
จึงด าเนินการตามกระบวนการที่สามารถขับเคลื่อนให้มีการร่างแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี ปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ มีโครงการในการด าเนินการตามแผน สามารถรวบรวมความต้องการงบประมาณและทรัพยากร
ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในแผนพัฒนาฯ แต่ละช่วงปีงบประมาณได้ โดยด าเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 
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งำนยุทธศำสตร์ แผนและงบประมำณ 
เสนอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการอาชวีศึกษา 

งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ 
เสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ ๕ ป ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
- เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ ๕ ป ีฯ 
- เสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลจัดท าแผนระยะ ๕ ปี ฯ 

คณะท างานจัดเตรียมข้อมูลจัดท าแผนระยะ ๕ ปี 
น าเสนอข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระยะ ๕ ป ีฯ พร้อมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติสู่สถาบัน 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
เห็นชอบแผนภูมิโครงสร้างแผนพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ ๕ ป ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

(กรอบแนวคิดในการพัฒนา ปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนางานใหม่ พัฒนางานเดิม) 

สภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
เห็นชอบแผนภูมิโครงสร้างแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ปี ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
เห็นชอบแผนภูมิโครงสร้างแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ปี ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
-  รับทราบแผนภูมโิครงสร้างแผนพัฒนาสถาบัน ฯ ตามมติสภาสถาบัน ฯ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
-  รับทราบเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาตามแผนระยะ ๕ ป ีฯ ตามนโยบายของอธิการบดี 
-  มอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการหลักและผู้รับผิดชอบโครงการย่อย 

รองอธิการบดีที่ก ากับการด าเนินงาน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการย่อยตามแผนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ มอบหมาย 

งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
รวบรวมโครงการยอ่ยในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ตามที่รองอธิการบดีที่ก ากับการด าเนินงานให้ความเห็นชอบ 

แล้วบรรจุในเล่ม (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ ๕ ปี  

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบขอ้มูลแผน ฯ ในเล่ม (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ 5 ปี 

 

สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ 5 ปี และประกาศแผนพัฒนาสถาบัน ฯ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๑๗ 

ดังนั้น สาระส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี เริ่มจากในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบมติที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ได้มีมติเห็นชอบ
กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันฯ รวมทั้งปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพงานเดิมและการพัฒนางานใหม่ ดังนี้ 

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำสถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
“สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันการศึกษาตามแนวพระราชด าริ เน้น เรียนคู่งาน งานคู่เรียน ด้วย

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และปลูกฝังความเป็นจิตรลดาให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้  
และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี เห็นคุณค่าการประกอบสัมมาอาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  
เป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ 

ปรัชญา   
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู้ สู้งานหนัก 

วิสัยทัศน์   
สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ค่านิยม     
“ความเป็นจิตรลดา : จงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รักองค์กร มีความรู้” 

พันธกิจ 

- จัดการศึกษาในระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" 
- บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เป้าหมาย 
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในการสร้างก าลังคนที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เป็นคนดี มีจิตอาสา ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 
2. การบริการวิชาการโดยจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตอบสนองความ

ต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 
3. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ  

ชุมชน สังคม และวงวิชาการ 
4. การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร  
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หน้า ๑๘ 

พัฒนาคุณภาพงานเดิม 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการรองรับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ที่หลักสูตรต่าง ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้  
2. พัฒนาคณาจารย์/ครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การวิจัยและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการปฏิบัติงานมุ่งเป้าหมายของ

สถาบัน ฯ 
4. พัฒนาและเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนสมาคมวิชาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างหลักสูตร มาตรฐานทักษะวิชาชีพ งานวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกัน 

5. เพ่ิมและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการเรียนการสอนตอบสนองรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนางานใหม่  
1. ขยาย/เพ่ิมหลักสูตรตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรของสถาบัน และความต้องการของสถานประกอบการ 

ชุมชนและสังคม 
2. พัฒนาระบบงานและเสริมทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร  

“ความเป็นจิตรลดา” แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งการเรียนรู้รอบด้านเพ่ือการ
ด ารงชีวิตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

3. พัฒนานักเรียนนักศึกษาในระบบ Co-Curriculum และพัฒนาการบริการวิชาการระบบ “งานคู่เรียน” 
แบบสะสมหน่วยกิตได้ (Credit Bank) และแบบการศึกษาตลอดชีวิตรองรับผู้เรียนทุกวัย (Lifelong 
Education) 

4. เพ่ิมผลงานวิจัย/สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม
และวงวิชาการ 

5. ส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือองค์กรอ่ืนเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct faculty) 
ของสถาบัน 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๑๙ 

เป้ำหมำยรวมและตัวชี้วัด  
เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเห็นความส าคัญในการพัฒนาสถาบันฯ สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งสามารถพัฒนาและประเมินผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายของการด าเนินงานได้
ครบทุกด้าน ทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของสถาบันฯ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ของสถาบันฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้ 
สอดรับกับเป้าหมายของสถาบันฯ และรองรับทิศทาง เป้าหมายของรัฐบาล กระทรวงต้นสังกัด และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ตัวชี้วัดและเป้าหมายทั้งหมดจ านวน ๓๗ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

หัวข้อ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย/ป ี

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑. ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

๑ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะ
ท างานมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ  

- ปวส.  ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
- ปริญญาตร ี  ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๒ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ท างานใน
สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (ปรญิญาตรี) 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๓๐ 

๓ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

 

- ปวส.  ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๕ 
- ปริญญาตร ี  ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๕ 

๔ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

 

- ปวส.  ๔.๓๐ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 
- ปริญญาตร ี  ๔.๓๐ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 

๕ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

 

- ปวส.  ๔.๑๐ ๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ 
- ปริญญาตร ี  ๔.๑๐ ๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ 

๖ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีคณุสมบัติ 
“มืออาชีพ” (ปริญญาตรี) 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

๗ ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาทวิภาคเีทียบกับ
ผู้เรยีนทั้งหมด (ปวส.) 

ร้อยละ ๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๘ จ านวนรางวัลของผู้เรียนจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ 

รางวัล ๕ ๕ ๗ ๗ ๑๐ 

๙ จ านวนผู้เรียนท่ีมีความประพฤตดิแีละ 
ผลการเรยีนก้าวหน้าตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

คน ๔ ๔ ๖ ๖ ๘ 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๒๐ 

หัวข้อ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย/ป ี

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑๐ ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินความรู้ 

ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน (ปริญญาตรี) 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

ด้านวิจัย 
๑๑ จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ผลงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๒ จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ ที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ผลงาน ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๑๓ ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ทีเ่ผยแพร่
ระดับชาตหิรือนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๐ 

๑๔ จ านวนโครงการวิจยั/สร้างนวัตกรรมที ่
ผู้เรยีนและ/หรือครู/อาจารย์ท าร่วมกับ 
สถานประกอบการ 

โครงการ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

ด้านบริการวิชาการ 
๑๕ ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้ไป

พัฒนางานของตน (งานคู่เรียน) 
ร้อยละ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๑๖ ร้อยละของผูเ้ข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นท่ีผ่าน
การประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ 

๑๗ จ านวนผู้เข้าอบรมและ/หรือทดสอบวิชาชีพท่ี
ศูนย์ทดสอบของสถาบัน 

คน ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๓๐ 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
๑๘ ร้อยละของผูเ้รียนที่ออกกลางคัน ร้อยละ  

- ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ๗ ๗ ๖ ๖ ๕ 
- ปริญญาตร ี  ๗ ๗ ๖ ๖ ๕ 

๑๙ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริการ
ของสถาบัน 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

๔.๐๐ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๕ ๔.๓๐ 

๒๐ จ านวน Best Practices ที่เกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

เรื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

ค. ด้านการจัดการเครือข่าย 
๒๑ คะแนนประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน/

นักศึกษาฝึกงานโดยสถานประกอบการ 
คะแนน 

(เต็ม ๑๐๐) 
 

- ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 
- ปริญญาตร ี  ๗๐ ๗๐  ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๒๒ ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการ
ด าเนินงานของสถาบัน 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

๔.๒๐ ๔.๒๕ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 

๒๓ จ านวนนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติใน
หลักสตูรของสถาบัน โครงการแลกเปลี่ยน
และกิจกรรมที่ท าร่วมกัน 

คน ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๖๐ 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๒๑ 

หัวข้อ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย/ปี 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๒. ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการ 

๒๔ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการของหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

๓.๗๕ ๓.๘๕ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๕ 

๒๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ด าเนินงานของสถาบัน 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

๔.๒๐ ๔.๒๕ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 

๓. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร   
๒๖ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

ด าเนินงานของสถาบัน 
คะแนน 
(เต็ม ๕) 

๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐ ๔.๔๐ 

๒๗ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๕ 
๒๘ ร้อยละของครูทีเ่ป็นครูช านาญการขึ้นไป ร้อยละ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๒๙ ร้อยละของคร/ูอาจารย์ที่ได้ระดับคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนระดับท่ี ๒ ขึน้ไป ตาม
กรอบ PSF 

ร้อยละ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ 

๓๐ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
สมรรถนะตามที่ก าหนด 

ร้อยละ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

๓๑ ร้อยละของคร/ูอาจารย์ที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่
บุคคล/องค์กรภายนอก  

ร้อยละ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๓๐ 

๔. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และธรรมาภิบาล 
๓๒ จ านวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น

ประโยชน์กับสถานประกอบการและชุมชน 
ผลงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๓๓ จ านวนข้อร้องเรียนจากการท าผดิกฎหมาย
และข้อบังคับ 

ครั้ง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓๔ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

คะแนน 
(เต็ม ๑๐๐) 

๘5 ๘5 90 90 90 

๕. ผลลัพธ์ด้านการเงิน การตลาดและด้านกลยุทธ์ 
๓๕ ร้อยละของตัวบ่งช้ีในแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๓๖ ร้อยละของเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อ
เงินวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

๓๗ รายรับจากการบริการทางวิชาการ 
(หลังหักค่าใช้จ่าย) 

ล้านบาท ๓ ๓.๕ ๔ ๔.๕ ๕ 
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หน้า ๒๓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระรำชด ำริแบบ “เรียนคู่งำน งำนคู่เรียน” 
เป้าหมายที่ส าคัญ (Goals) : ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี มีจิตอาสา

ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตามสาขาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นคนดี มีจิตอาสา
ด้วยการมีอัตลักษณ์ “ความเป็นจิตรลดา” อ้างอิง รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ต่อ 
อัตลักษณ์ขององค์กร : กรณีศึกษาการรับรู้ความเป็นจิตรลดาของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
โดย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค, วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ, อรอุมา นาทสีทา มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ต้นแบบความเป็นจิตรลดาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
1. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
2. ความเป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต 
3. ความเป็นพลเมืองที่ดี หมายถึง มีจิตอาสา เสียสละรู้หน้าที่ของตนเอง ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและ  

ไม่วางตัวอยู่เหนือคนอ่ืน และปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
4. ความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา หมายถึง เคารพครูอาจารย์และนอบน้อมถ่อมตน สามัคคี และ

ปฏิบัติตามกฎของสถาบัน 
5. ความรู้ทางวิชาการ หมายถึง มีความรู้ความสามารถ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มีทักษะที่เชี่ยวชาญ

ในด้านที่ตนเองศึกษา ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ต่อสาธารณะได้ 
รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง และอดทนต่ออุปสรรคที่พบในชีวิตประจ าวัน 

ต้นแบบความเป็นจิตรลดาของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
1. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
2. ความเป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรม มีเมตตา แต่งกายสุภาพเหมาะแก่กาลเทศะ และซื่อสัตย์สุจริต 
3. ความรู้ในด้านวิชาการ หมายถึง มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืน มีทักษะในการสอน และ

มีเทคนิคการสอนที่ดี มีทักษะในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
4. ความมีจิตอาสาและเสียสละ หมายถึง มีจิตอาสา เสียสละต่อผู้อ่ืนในสังคม มีจิตบริการเต็มใจสอน

และเต็มใจบริการแก่ผู้มารับบริการ  
5. ความสามัคคีและความรักต่อองค์กร หมายถึง สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีมนุษย์สัมพันธ์ 

ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อนักศึกษาในสถาบัน และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสถาบัน 
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หน้า ๒๔ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประสงค์จะท างานมีงานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ      

- ปวส.  ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
- ปริญญาตรี  ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานในสถานประกอบการ
เป็นสถานประกอบการระดับชาติ หรือนานาชาติ (ปริญญาตรี) 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๓๐ 

๑.๓ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

คะแนน
(เต็ม ๕) 

     

- ปวส.  ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๕ 
- ปริญญาตรี  ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๕ 

๑.๔ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

คะแนน
(เต็ม ๕) 

     

- ปวส.  ๔.๓๐ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 
- ปริญญาตรี  ๔.๓๐ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 

๑.๕ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

คะแนน
(เต็ม ๕) 

     

- ปวส.  ๔.๑๐ ๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ 
- ปริญญาตรี  ๔.๑๐ ๔.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๑๕ ๔.๒๐ 

๑.๖ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติ “มืออาชีพ” 
(ปริญญาตรี) 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

๑.๗ ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับผู้เรียน
ทั้งหมด (ปวส.) 

ร้อยละ ๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 

๑.๘ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการของ
หลักสูตร (ปริญญาตรี) 

คะแนน
(เต็ม ๕) 

๓.๗๕ ๓.๘๕ ๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๕ 

๑.๙ คะแนนประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา
ฝึกงานโดยสถานประกอบการ 

คะแนน
(เต็ม ๑๐๐)  

     

- ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 
- ปริญญาตรี  ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

๑.๑๐ จ านวนผู้เรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียน
ก้าวหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

คน ๔ ๔ ๖ ๖ ๘ 

๑.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน ร้อยละ      
- ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๗ ๗ ๖ ๖ ๕ 
- ปริญญาตรี  ๗ ๗ ๖ ๖ ๕ 

๑.๑๒ จ านวนรางวัลของผู้เรียนจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รางวัล ๕ ๕ ๗ ๗ ๑๐ 

๑.๑๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๕ 
๑.๑๔ ร้อยละของครูที่เป็นครูช านาญการขึ้นไป ร้อยละ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑.๑๕ ร้อยละของครู/อาจารย์ที่ได้ระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับที่ ๒ ขึ้นไป ตามกรอบ PSF 

ร้อยละ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑๐ 

๑.๑๖ ร้อยละของครู/อาจารย์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่บุคคล/องค์กรภายนอก 

ร้อยละ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๓๐ 
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หน้า ๒๕ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่  
การพัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ เดิมตามรอบระยะเวลาที่ เหมาะสม  

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหม่ด้วยการขยายหลักสูตรสู่ระดับที่สูงขึ้น หรือเพ่ิมสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ  
เพ่ือรองรับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคมตามสถานการณ์ และเมื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว
ต้องมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนานั้นด้วย เพราะในช่วงการวางแผนกับ
การปฏิบัติจริง สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่อาจท าให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในขั้นตอนของการวางแผนได้  โดยมี
การด าเนินการโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายรวม 12 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
๑.๑.๓ โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑.๑.๔ โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
๑.๑.๕ โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
๑.๑.๖ โครงการบูรณาการองค์ความรู้ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
๑.๑.๗ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้เป็นแบบโมดูล  
๑.๑.๘ โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบอาจารย์สมทบ ระยะที่ ๑ 
๑.๑.๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวช. ปวส. เชื่อมโยงระดับปริญญาตรี  
๑.๑.๑๐ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. 
๑.๑.๑๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร  Design Thinking and Digital Technology 
๑.๑.๑๒ โครงการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

เมื่อด าเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แล้ว จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ฯ 
เป็นทั้งคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ส าหรับผู้ที่จบในระดับ
ปริญญาตรีแล้วสามารถท างานในสถานประกอบการระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถสร้างความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
ในสถานประกอบการได้ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ หรือในภาวะวิกฤติที่สถานประกอบการต่าง ๆ มีปัญหาการ 
รับคนเข้าท างาน ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ สามารถประกอบสัมมาอาชีพตามความถนัดของตนเองได้  

ขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและได้รับรางวัล โดยคาดหวังว่าจะได้รับ
รางวัลในระดับชาติขึ้นไป รวมทั้งท าให้ผู้ที่ท างานแล้วมาศึกษาต่อที่สถาบันฯ และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันฯ มากขึ้น มีผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่เป็นระบบทวิภาคีมากข้ึน ผู้เรียนพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรมาก
ขึ้น และหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้มาตรฐานหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( (TQR : Thai Qualifications Register) 
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๑.๒ กำรพัฒนำครู/คณำจำรย์ให้เชี่ยวชำญในสำยวิชำกำร วิชำชีพของตน กำรวิจัย และเทคโนโลยีในกำรสอน 

ในการพัฒนาสถาบันฯ เพ่ือการก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สถาบันฯ ต้องพลิกบทบาทของครู/คณาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแข่งขันระดับสากลได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
ครูและคณาจารย์ของสถาบันฯ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนางานวิจัยและเสริมทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีในการสอนให้มากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคปัจจุบัน โดยสถาบันฯ จะจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ครู/คณาจารย์ รวมทั้ง
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ (KM) 

นอกจากนั้น สถาบันฯ จะส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะโดยการให้ทุนการศึกษาแก่ครู/อาจารย์
ในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งให้มีการศึกษาดูงาน หรือท างานบางส่วนในสถานประกอบการ (Mobility) เพ่ือรู้จริง
ปฏิบัติได้จริงน ามาถ่ายทอดต่อนักเรียน/นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  โดยมีการด าเนินการโครงการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายรวม 2 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๑.๒.๑ โครงการอบรมอาจารย์/ครูเพ่ิมเติมความรู้ชั้นสูงผ่านคอร์สออนไลน์ 
1.2.2 โครงการการพัฒนาวิชาชีพครูตามระบบ PSF 

เมื่อด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว จะท าให้ครู/อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะ สามารถสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัยจนน าไปสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นได้   สามารถถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพในแต่ละสาขาความรู้และทักษะของครู/อาจารย์แต่ละท่านได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง เป็น 
การยกระดับคุณภาพของครู/อาจารย์ของสถาบันฯ ให้มีมาตรฐานเป็นครู/อาจารย์มืออาชีพ (Professional 
Standards Framework : PSF) มากขึ้นด้วย 

๑.๓ การพัฒนาครูและคณำจำรย์ให้มีควำมช ำนำญกำรและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร/วิชำชีพสูงขึ้น 

ปัจจุบัน สถาบันฯ ยังไม่มีครูวิชาชีพที่มีต าแหน่งวิชาชีพช านาญการและช านาญการพิเศษ และอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการค่อนข้างน้อย เนื่องจากครู/อาจารย์มีภาระงานสอนและงานอื่น ๆ ที่ต้องช่วยงานของสถาบั น ฯ 
อยู่เป็นจ านวนมาก และเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู/อาจารย์รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สถาบันฯ จึงเห็นความ
จ าเป็นต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ของสถาบันฯ ได้รับการพัฒนาผ่านวิธีการต่าง ๆ  โดยการส่งครู/อาจารย์เข้า
อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับที่สถาบันฯ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือเติมเต็ม
ศักยภาพของครู/อาจารย์ 

ทั้งนี้ สถาบันฯ อาจให้ครู/อาจารย์ของสถาบันฯ สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดหรือผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และสมาคมเครือข่ายวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ ไทย (ควอท.) ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม สร้างหน่วยงานพัฒนาอาจารย์
อุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอนจากสถาบันต่าง ๆ ด้วย โดยมี
การด าเนินการโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายรวม ๓ โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๑.๓.๑  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 

(iSTEM-Ed 2021) 
๑.๓.๒  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน Computer, Embedded, หรือ Robotics 
๑.๓.๓  โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูวิชาชีพให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
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เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว คาดว่าอาจารย์สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ได้เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับที่ครูสามารถขอก าหนดต าแหน่งช านาญการและเชี่ยวชาญได้ สามารถพัฒนาทั้งด้านความรู้ 
(Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และการสร้างคุณค่า (Values) ที่ท าให้สามารถยกระดับของครู/อาจารย์สู่ระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์มืออาชีพ (Professional Standards Framework : PSF) ระดับ
ที่ ๒ ขึ้นไป คือ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้
เบื้องต้น สามารถออกแบบ กิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์ขององค์กร (ระดับที่ 
๑) และเป็นผู้มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และติดตาม ความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความ
เขา้ใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ให้ค าชี้แนะแก่เพ่ือนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริม ให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ภายในองค์กร (ระดับที่ ๒) 

๑.๔ การพัฒนาห้องปฏิบัติกำร สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน ตอบสนอง
รูปแบบ New Normal และรองรับกำรเรียนกำรสอนแบบ “เรียนคู่งำน” และ”งำนคู่เรียน”  

ภายหลังวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากการปรับปรุงระบบ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู/อาจารย์ของสถาบันฯ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) แล้ว 
สถาบันฯ ยังต้องพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
เดิม การพัฒนาห้องปฏิบัติการใหม่  จัดให้มีสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้แบบ “เรียนคู่งาน” และ“งานคู่ เรียน” 
และพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ โดยมีการด าเนินโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายรวม 9 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๑.๔.๑ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า 
๑.๔.๒ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการจัดการพลังงานไฟฟ้า 
๑.๔.๓ โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
๑.๔.๔ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๔.๕ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้า (Electrical intelligent classroom) 
๑.๔.๖ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบอัจฉริยะวิศวกรรม (Engineering Drawing Room) 
๑.๔.๗ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
๑.๔.๘ โครงการปรับปรุงห้องสมุดมิติใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
๑.๔.๙ โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการใหม่และไมโครกรีนเพ่ือการพาณิชย์ 

เมื่อได้ด าเนินการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แล้ว ท าให้ผู้เรียนพึงพอใจและเรียนอย่างมีความสุขน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม สามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้  
เมื่อส าเร็จการศึกษามีโอกาสมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สามารถท างานในสถานประกอบการ/องค์กรในระดับชาติหรือนานาชาติได้ ท าให้สถานประกอบการพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ที่มีคุณสมบัติพร้อมท างานทั้งด้านทักษะอาชีพ การมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความเป็นมืออาชีพ  
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๑.๕ การพัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำนประกอบกำร องค์กรภำครัฐและเอกชน สนับสนุน 
“เรียนคู่งำน” และ “งำนคู่เรียน”  

จากการร่วมมือกับสถานประกอบการเครือข่ายของสถาบันฯ พบว่า ยังมีปัญหาที่ท าให้สถาบัน ฯ 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนแบบ “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” ได้อย่างแท้จริง 
เนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งต้องการนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าฝึกงาน แต่นักศึกษาให้ความสนใจน้อย
หรือแจ้งความจ านงให้สถาบันฯ เลือกสถานประกอบการตามที่ตนเองสนใจ หรือต้องการเข้าฝึกงานใน 
สถานประกอบการเดียวกันกับเพ่ือนร่วมรุ่น หรือสถานประกอบการไม่ได้ฝึกงานตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝึกงาน 
เป็นต้น ดังนั้น สถาบันฯ จึงต้องพัฒนาระบบการฝึกงาน ของนักเรียน/นักศึกษาในเครือข่ายที่ เป็นทั้ ง 
สถานประกอบการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถฝึกงานที่จะได้รับความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์การท างาน เสริมความเป็นมืออาชีพ โดยจะมี การพัฒนาให้มีระบบอาจารย์สมทบ 
(Adjunct Faculty) ซึ่งเป็นบุคคลจากสถานประกอบการ/องค์กรเครือข่ายที่ร่วมสอน/ฝึกงานให้นักเรียน/นักศึกษา
ของสถาบันฯ โดยอาจารย์สมทบจะได้รับการยกย่องให้เกียรติเสมือนเป็นอาจารย์ของสถาบันฯ  

นอกจากนั้น จะพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้วยการจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพร่วมกัน เช่น การเชิญ
ร่วมงานเพ่ือเยี่ยมชมการแสดงผลงาน/โครงงานนักเรียน/นักศึกษาทุกครั้ง การจัดนิทรรศการเครื่องมือ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนในการจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมในโครงการตาม 
แนวพระราชด าริต่าง ๆ ที่น าไปสู่ความร่วมมือในการหล่อหลอมความเป็น “จิตรลดา” ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาของ
สถาบันฯ ร่วมกันอีกด้วย โดยมีการด าเนินการโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายรวม 7 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๑.5.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (โครงการ

เดียวกับ ๑.1.5)  
๑.5.2 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี (โครงการเดียวกับ ๑.1.6) 
๑.5.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้เป็นแบบโมดูล  (โครงการ

เดียวกับ ๑.1.7) 
๑.5.4 โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบอาจารย์สมทบ ระยะที่ ๑ (โครงการเดียวกับ ๑.1.8) 
๑.๕.5 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน”กับสถานประกอบการ

ภาคีเครือข่ายสู่มาตรฐานและยั่งยืน 
๑.๕.6 โครงการนักเรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Exchange Program) 

เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีมีงานท าหรือประกอบวิชาชีพอิสระได้ โดยเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีสามารถท างานในสถานประกอบการระดับชาติหรือนานาชาติได้ และจากการที่พัฒนาระบบ
ฝึกงาน การร่วมกันสอนและเสริมประสบการณ์ ทักษะอาชีพและจรรยาบรรณให้นักเรียน/นักศึกษาร่วมกับ
เครือข่าย รวมทั้งการท ากิจกรรมร่วมกันแล้ว ย่อมน าไปสู่ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน/
นักศึกษา รวมถึงผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ น าไปสู่การยินดีช่วยเหลือสนับสนุนสถาบันฯ มากขึ้น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรบริกำรวิชำกำรโดยจัดกำรศึกษำแบบ “งำนคู่เรียน” และถ่ำยทอด
องคค์วำมรู้ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนวิชำชีพของสถำนประกอบกำร ชุมชนและสังคม 

เป้าหมายที่ส าคัญ (Goals) : ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๒.๑ ร้อยละของผู้เรยีนที่สามารถน าความรูไ้ปพัฒนางาน
ของตน (งานคู่เรียน) 

ร้อยละ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

๒.๒ ร้อยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ผ่านการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ 

๒.๓ รายรับจากการบริการทางวิชาการ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ล้านบาท ๓ ๓.๕ ๔ ๔.๕ ๕ 
๒.๔ จ านวนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับ
สถานประกอบการและชุมชน ผลงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๒.๕ ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการด าเนินงาน
ของสถาบัน 

คะแนน
(เต็ม ๕) 

๔.๒๐ ๔.๒๕ ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๔๐ 

๒.๖ จ านวนผู้ เข้าอบรมและ/หรือทดสอบวิชาชีพที่ 
ศูนย์ทดสอบของสถาบัน 

คน ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๓๐ 
 

แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ กำรพัฒนำระบบบริกำรวิชำกำร สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบ “งำนคู่เรียน”ที่สะสมหน่วยกิตได้

และเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนวัยต่ำง ๆ 

ปัจจุบัน พบว่างานบริการวิชาการโดยศูนย์บริการวิชาการของสถาบันฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ จ านวนมาก ประกอบกับการปรับวิถีชีวิตใหม่ ท าให้สถาบันฯ ต้องพัฒนาระบบบริการวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถาบันฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” รองรับงาน
บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางระบบบริหารงาน บริหารเงินที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ได้มากขึ้น สถาบัน ฯ
จึงมีนโยบายที่จะจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 
จัดให้มีระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถรวมหน่วยกิตสะสมจนครบตามหลักสูตรของสถาบันฯ ที่สามารถ
รับรองวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้เรียน/ผู้เข้าอบรมได้ รวมทั้งมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) 
ที่ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรมเลือกเรียนในโมดูลที่สนใจจนครบหลักสูตรตามโมดูลนั้น ๆ ได้ โดยมีการด าเนินการโครงการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายรวม 7 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจวัยเกษียณ 
๒.๑.๒ โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมแบบ CBT-C0 Curriculum รว่มกับสถานประกอบการ 
๒.๑.3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้รับวุฒิสูงขึ้นด้วยระบบการเรียน 

การสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ในระดับ ปวส. 
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๒.๑.4  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.๑.5  โครงการ Contemporary Thai Studies  
๒.๑.6  โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 
๒.๑.7  โครงการคลินิกภาษา 

เมื่อด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ท าให้มีผู้ผ่านการประเมินตามหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ 
ของสถาบันฯ ได้มากขึ้น มีรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการมากข้ึน ประโยชน์ที่ได้รับคือสถาบันฯ 
เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น มีชื่อเสียงด้านการให้บริการวิชาการตามสาขาวิชาชีพและวิชาการท่ีสถาบันฯ เปิดสอน
และให้บริการ น าไปสู่ทางเลือกแรกที่นักเรียน/นักศึกษาสนใจเข้าเรียนในสถาบันฯ รวมทั้งเป็นทางเลือกแรกที่ผู้สนใจ
เลือกรับบริการวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ที่สถาบันฯ จัดบริการด้วย 

๒.๒ กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

นอกจากการให้บริการวิชาการตามหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะต่าง ๆ ของสถาบันฯ แล้วยังต้องลง
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมที่เชื่อมโยงกับงานบริการวิชาการของสถาบันฯ โดยเน้นที่การพัฒนาร่วมกับ
โรงเรียนเครือข่าย เช่น โรงเรียนก าเนิดวิทย์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยองที่เป็นเครือข่ายในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัต รวมทั้งการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับหอพัก
นักศึกษาของสถาบันฯ เพ่ือให้ทราบบริบทของสถาบันฯ และให้ความร่วมมือกับสถาบันฯ ในการร่วมกันพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งท าให้นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันฯ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมต่าง ๆ 
ได้ดี มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม มีวินัย มีภาพลักษณ์ของความเป็น “จิตรลดา” เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในสังคม
โดยมีการด าเนินการโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายรวม 6 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
2.2.1 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
2.2.2 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.พลงตาเอ่ียม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
2.2.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
2.2.4 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
2.2.5 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.กุดจอก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
๒.๒.6 โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว นักเรียน/นักศึกษามีความเข้าใจชุมชนและ
สังคมที่ได้ลงพ้ืนที่นั้นมากขึ้น ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองสถานประกอบการและชุมชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ท าให้สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของสถาบันฯ มากขึ้น  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร ชุมชน และสังคม 

เป้าหมายที่ส าคัญ (Goals) : ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๓.๑ จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

ผลงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๓.๒ จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

ผลงาน ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๓.๓ ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ที่เผยแพร่ระดับชาติ 
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๐ 

๓.๔ จ านวนโครงการวิจัย/สร้างนวัตกรรมที่ผู้เรียนและ/
หรือครู/อาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการ 

โครงการ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๓.๕ ร้อยละของเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อเงินวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 
 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ กำรเพิ่มผลงำนวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองต่ออุตสำหกรรม ชุมชน และสังคม 

สถาบันฯ เน้นการท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัย รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองเครือข่าย
สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ซึ่งในปัจจุบัน นับว่าครู/อาจารย์ของสถาบันฯ ยังท าวิจัย สร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในลักษณะดังกล่าวค่อนข้างน้อย จ าเป็นที่สถาบันฯ ต้องร่วมกันผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้มีการ
เพ่ิมผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์มากขึ้นด้วยแนวทางต่าง ๆ โดยมีการด าเนินการโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
รวม 9 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๓.๑.๑  โครงการพัฒนาหน่วยงานใหม่ “งานบ่มเพาะนวัตกรรมอาหารสู่เชิงพาณิชย์” 
๓.๑.๒  โครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา 

(งานวิจัยการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์) 
๓.๑.๓  โครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา 

(งานวิจัยระบบอุตสาหกรรม ๔.๐) 
๓.๑.๔  โครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา 

(งานวิจัย นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า) 
๓.๑.๕  โครงการน าร่องระบบ IoT Big Data และ AI 
๓.๑.๖  โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือส่งเสริมอาชีพ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
๓.๑.๗  โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
๓.๑.๘  โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่าย 
๓.๑.๙  โครงการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านหางแขยง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๓๒ 

เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว จะท าให้สถาบันฯ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ทั้งในส่วนของผู้เรียน ครู/อาจารย์เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการและชุมชน มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีรางวัลจาก
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมมากข้ึน และน าไปสู่เงินทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบันฯ มากขึ้น  

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๓๓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรปลูกฝังปรัชญำสถำบัน กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และกำร
เรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ส าคัญ (Goals) ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคนดี มีจิตอาสา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม น าความรู้ สู้งานหนัก ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพร้อมกับเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เน้นการพัฒนาและยกระดับผู้เรียนของสถาบันฯ ในทุกมิติ เพ่ือให้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน รวมทั้งมีสุขภาวะที่ดี มี 
จิตอาสา รับผิดชอบสังคมและผู้อ่ืน มีวินัย และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้ที่
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และพร้อมที่จะเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย  

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการบูรณาการกับ 
การเรียนการสอน (ปริญญาตรี) 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔.๒ จ านวนนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรของ
สถาบัน โครงการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมที่ท าร่วมกัน 

คน ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๖๐ 

๔.๓ ร้อยละของโครงการที่ปลูกฝังปรัชญาสถาบัน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ กำรพัฒนำนักเรียน/นักศึกษำแบบองค์รวม  
เน้นการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาแบบองค์รวมให้มีความพร้อมตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันฯ ช่วงระหว่าง

ศึกษา และก่อนจบการศึกษา โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน/นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาในสถาบันฯ 
ทั้งด้านสุขภาพกายใจ ทัศนคติ และค่าใช้จ่ายในการศึกษา  เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันฯ มีความพร้อมอย่าง
เต็มที่ในทุกด้าน ในระหว่างเรียนในสถาบันฯ สถาบันฯ จะเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
ความเป็นจิตรลดา (ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความเป็นคนดี ความ
เป็นพลเมืองที่ดี ความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา ความรู้ทางวิชาการ)       

สถาบันฯ จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้นักเรียน/นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษามี
คุณสมบัติที่ต้องการในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน/
นักศึกษาโดยตรง เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต ช่วยผู้เรียนได้เตรียม
ความพร้อมในหลากหลายด้าน เพ่ือให้มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ  

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๓๔ 

ขณะเดียวกันจะพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการ
เรยีนการสอน การพัฒนาครู/อาจารย์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย 

21st Century Student Outcomes and Support Systems 

 

ภาพจาก : https://sites.google.com/site/21centuryskills2017/srup-neuxha  

ก่อนส าเร็จการศึกษา สถาบันฯ จะเตรียมความพร้อมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันฯ ให้มีความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น สอนการเขียน Resume การเตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเข้า
ท างานในสถานประกอบการ/องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งความพร้อมสู่สังคมที่ท างานในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยมีการ
ด าเนินการโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายรวม ๗ โครงการ ดังนี้ 

โครงการ 
๔.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม 
๔.๑.๒  โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานดิจิทัลส าหรับนักเรียนและนักศึกษา 
๔.๑.๓ โครงการนักเรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Exchange Program) (โครงการเดียวกับ ๑.5.6) 
๔.๑.๔  โครงการค่ายปฐมนิเทศ 
๔.๑.๕  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมารยาทไทย 
๔.๑.๖  โครงการเทคนิคการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
๔.๑.๗  โครงการนักศึกษายุคใหม่ ใส่ใจวางแผนการเงิน 

  

https://sites.google.com/site/21centuryskills2017/srup-neuxha
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หน้า ๓๕ 

เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว คาดว่านักเรียน/นักศึกษาจะมีความพร้อมใน 
การเรียนอย่างมีความสุข รักและผูกพันกับสถาบันฯ ไม่ออกกลางคัน นอกจากนั้นจะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ฯเป็นทั้งคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ส าหรับผู้ที่จบในระดับ
ปริญญาตรีแล้วสามารถท างานในสถานประกอบการระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถสร้างความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
ในสถานประกอบการได้ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ในภาวะวิกฤติที่สถานประกอบการต่าง ๆ มีปัญหาการรับคนเข้า
ท างาน ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ สามารถประกอบสัมมาอาชีพตามความถนัดของตนเองได้ 

๔.๒ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน/นักศึกษำ  
สถาบันฯ จะเน้นการสอดแทรกปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ในสาระวิชา ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร และในกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้วย 

นอกจากนั้น ต้องเสริมทักษะการสื่อสาร ที่ท าให้นักเรียน/นักศึกษารวมทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันฯ สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนทั้งในรูปแบบบุคคลหรือชุมชนได้อย่างดี ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากาย
สามารถน าเสนองาน หรือแนะน าตนเองและสถาบันฯ รวมทั้งการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา 
ที่สามอ่ืนที่ท าให้นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันฯ สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
โดยมีการด าเนินการโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายรวม ๕ โครงการ ดังนี้  

โครงการ 
๔.๒.๑  โครงการ ASEAN Day 
4.2.2 โครงการพัฒนาและวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนและนักศึกษา 
๔.๒.3  โครงการนักเรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Exchange Program) (โครงการเดียวกับ ๑.5.6) 
๔.๒.4  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านการจัดเทศกาลส าคัญ 
๔.๒.5  โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะท าให้นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกในสาระวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เน้นในหลักสูตรระดับปริญญาตรีก่อน มีความ
จงรักภักดีและผูกพันกับสถาบันฯ มากขึ้น มีความต้องการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันฯ จนจบหลักสูตรไม่ออก
กลางคัน สุดท้ายสถานประกอบการ/องค์กรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ เข้าท างานก็จะพึงพอใจในผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันฯ ที่มีคุณสมบัติของความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดีและผูกพันกับองค์กรที่ตน
ท างานอยู่   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรทรัพยำกร 
เป้าหมายที่ส าคัญ (Goals) : บุคลากรมีศักยภาพและระบบงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เนื่องจากสถาบันฯ เพ่ิงจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐไม่ถึง ๕ ปี ยังต้องการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ แม้ว่าสถาบันฯ จะได้มุ่ งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นหน่วยงานภาครัฐตั้ งแต่ปีแรกที่ เริ่มก่อตั้ งสถาบัน ฯ 
(ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) แต่บุคลากรยังไม่รู้ลึกในระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ต้องให้ความรู้
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและด าเนินงานตามปกติ  

ขณะเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติมีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีการออกกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 
ประกอบกับการที่สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้สถาบันฯ ต้องพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรในทุกด้านให้สอดรับกับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ได้รับจัดสรรด้วย 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๕.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริการของสถาบัน คะแนน 

(เต็ม ๕) 
๔.๐๐ ๔.๑๕ ๔.๒๐ ๔.๒๕ ๔.๓๐ 

๕.๒ จ านวน Best Practices ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ เรื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 
๕.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของ
สถาบัน 

คะแนน 
(เต็ม ๕) 

4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 

๕.๔ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานของสถาบัน คะแนน 
(เต็ม ๕) 

๔.๐๐ ๔.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๓๐ ๔.๔๐ 

๕.๕ จ านวนข้อร้องเรียนจากการท าผิดกฎหมายและข้อบังคับ ครั้ง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๕.๖ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสมรรถนะตามที่ก าหนด ร้อยละ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 
๕.๗ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คะแนน 

(เต็ม ๑๐๐) 
85 85 90 90 90 

แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนสำกลรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

๑) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานบริการการศึกษา และการใช้ข้อมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึง
การพัฒนาองค์กรปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นในสถาบันฯ ที่เหมาะสม 
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สถาบันฯ จะต้องพัฒนาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ ท า
ให้มีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตอบสนองสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างทันการณ์ ขณะเดียวกันต้องพัฒนาบุคลากรรองรับระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วย โดยพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานเชิงรุก สามารถท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ได้อย่างดี  

5.๑.๑  โครงการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัลเพ่ีอฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ – MIS ของ
สถาบันฯ ระยะที่ 2 

5.1.2  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันฯ ระยะที่ 2 
5.1.3  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในอาคาร 615 
5.1.4  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ 
5.1.5  โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ ระยะที่ 2 
5.1.6  โครงการพัฒนางานบริการด้านสารสนเทศ (IT Service) 

๒) การประกันคุณภาพตามระบบ EdPEx สถาบันฯ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพตามระบบ EdPEx ซึ่ง
ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกภาคส่วนของสถาบันฯ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของสถาบันฯ สู่การด าเนินการที่
เป็นเลิศ  

5.1.7  โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

๓) การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน
ในกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งสถาบันฯ ซึ่งต้องประเมินระบบและพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ครบ
ทุกกระบวนการ และทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.1.8  โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

๔) การมีระบบธรรมาภิบาล สถาบันฯ เน้นการมีระบบธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ยึด
ประโยชน์ของผู้รับบริการ สังคม และประเทศชาติเป็นส าคัญ สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีการกระจายอ านาจ เน้นการมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

5.1.9 โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาล 

๕) การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร สถาบันฯ จะพัฒนาระบบประเมินบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานที่ดีและเก่ง มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพจะต้องมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถ  
จูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในสถาบันฯ อย่างมีความสุขและต่อเนื่อง รวมทั้งอาจทบทวนการให้ผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมมากขึ้น มีมาตรฐานสอดคล้องกับภาระงานและผลการปฏิบัติงาน 

5.1.๑0 โครงการพัฒนาระบบประเมินบุคลากร 
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๖) การพัฒนาระบบประเมินสถาบัน สภาสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันฯ รวมทั้งชี้แนะโอกาสพัฒนาให้
ผู้บริหารสถาบันฯ ทราบและปรับปรุงพัฒนาต่อไป เน้นการพัฒนาระบบประเมินสถาบันฯ สู่การประเมินแบบ 
Project based มีเป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1.11  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลสถาบันฯ 
5.1.๑2 โครงการประกวดผลงานการพัฒนางานสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ สร้างงานสนับสนุน

ก้าวสู่ Best Practice 

เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว  จะท าให้นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคลากรจะมีความพึงพอใจต่อการบริการและการด าเนินงานของสถาบันฯ มากขึ้น จะไม่มีข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
มีต้นแบบการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ท าให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ได้มากขึ้น 

๕.๒ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยบริหำรและสำยสนับสนุน 

๑) การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของผู้บริหารและสายสนับสนุน  การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรของสถาบันฯ มีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องพัฒนาผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรสายสนับสนุน  
โดยการส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องต่าง ๆ  
ที่ต้องเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ที่ต้องท าให้เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ 

5.2.๑  โครงการพัฒนาผู้บริหาร 

๒) การก้าวสู่ต าแหน่งสูงขึ้นตามสาขาอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันฯ 
จะพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมกับการพัฒนาสู่ต าแหน่งสูงขึ้นตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพของแต่ละต าแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม ต้องพัฒนาให้มีวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและผู้รับบริการเป็นส าคัญ สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้ รวมทั้งพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้างานให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น มีความรับผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพในต าแหน่งที่ด ารงอยู่ สามารถเป็นทั้งผู้น าทางความรู้และ
ความคิด น าการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีข้ึน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม  

โครงการ 
๕.๒.2 โครงการบริการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒.3 โครงการจัดท าสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
๕.๒.4 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ รวมทั้งมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสมรรถนะตามที่ก าหนดมากข้ึน 

 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๓๙ 

บทที่ ๕ โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ได้รับทราบมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2569 และทิศทางเป้าหมายการพัฒนาตามที่
อธิการบดีเสนอแล้ว (รายละเอียดในบทที่ ๔ ) อธิการบดีจึงถ่ายทอดสาระส าคัญของกรอบแนวคิดในการพัฒนาฯ 
ดังกล่าว และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้พิจารณาเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และตอบสนองตัวชี้วัดตามที่ก าหนด โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๔/ปีการศึกษา ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  

ในการก าหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงานในสถาบันฯ เสนอโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้พิจารณารายละเอียด
ของแนวทางการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือปรับแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งทิศทางการพัฒนา
สถาบันฯ ในอนาคตด้วย  ท าให้สามารถรวบรวมโครงการตามแผนพัฒนาฯ และเน้นให้เสนอวงเงินงบประมาณที่
ต้องใช้เงินในการด าเนินโครงการตามท่ีเสนอด้วย 

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ที่ส่วนงาน/ฝ่าย/
งานในสถาบันฯ เสนอรวมทั้งสิ้น 76 โครงการ เป็นโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑  จ านวน  28 โครงการ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๒  จ านวน  13 โครงการ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓  จ านวน    9 โครงการ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔  จ านวน  10 โครงการ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จ านวน  16 โครงการ  
รวม    76 โครงการ 

สามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดของโครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

     



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระรำชด ำริแบบ “เรียนคู่งำน งำนคู่เรียน” 
เป้ำหมำยที่ส ำคัญ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้และทักษะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เป็นคนดี มีจิตอำสำ ตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ชุมชนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรเดิมและหลกัสูตรใหม ่

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๑.๑.๑ โครงการปรบัปรุงหลักสูตรเดิมบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการธรุกิจอาหาร 

ต.ค. 2565 
- ก.ย. ๒๕๖๖ 

- 15,500 - - - คณะ
บริหารธรุกิจ 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๒ โครงการพัฒนาหลักสตูรใหม่บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการการเป็นผูป้ระกอบการ 

ต.ค. 2565 
- ก.ย. ๒๕๖๖ 

- 15,500 - - - คณะ
บริหารธรุกิจ 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๓ โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ต.ค. 2566 
- ก.ย. ๒๕๖7 

- - ๑๕,๕๐๐ - - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๔ โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ต.ค. 2567 
- ก.ย. ๒๕๖8 

- - - ๑๕,๕๐๐ - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๕ โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

ต.ค. 2566 
- ก.ย. ๒๕๖7 

- - 15,500 - - คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๖ โครงการบูรณาการองค์ความรู้ ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี พ.ย. 2564 
- ส.ค. ๒๕๖5 

468,000 - - - - ทุกส่วนงาน - ร้อยละความสอดคล้องกันระหวา่งสมรรถนะ
การเรยีนรู้ในหลักสูตรกับสมรรถนะที่เป็นท่ี
ต้องการจากผู้ประกอบการและอตุสาหกรรม 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้จ้างงานต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต 
- จ านวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนเพิ่มจากการเรียน 
ปวส. มายังปรญิญาตร ี
- ร้อยละความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้จาก 
ปวช. มา ปวส. 
- ร้อยละความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้จาก 
ปวช. มาปริญญาตร ี

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๑ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรเดิมและหลกัสูตรใหม่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๑.๑.7 โครงการขับเคลื่อนการจดัการเรียนการสอนกลุม่วิชา
เฉพาะด้านใหเ้ป็นแบบโมดลู  

ต.ค. 2564 
- ก.ย. ๒๕๖7 

50,000 50,000 50,000 - - ทุกส่วนงาน - ร้อยละของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบโมดลู 
- จ านวนบุคคลภายนอกที่มาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาโมดูลต่อหลักสูตร 
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรยีนในการ
จัดการเรียนการสอนแบบโมดลู 

๑.๑.8 โครงการสร้างความเข้มแขง็ระบบอาจารย์สมทบ 
ระยะที่ ๑ 

ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖6 
,ต.ค. ๒๕๖7 
- ก.ย. ๒๕๖8 

- 982,800 - 982,800 - ทุกส่วนงาน - จ านวนหลักสูตรที่มีอาจารยส์มทบเข้าร่วม 
- ร้อยละของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยส์มทบ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อในรายวิชา
ที่สอนโดยอาจารยส์มทบ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์
สมทบในรายวิชาท่ีสอนโดยอาจารย์สมทบ 
- จ านวนหัวข้อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ผู้เช่ียวชาญน ามาจากงานจริงใน
อุตสาหกรรม ต่อหลักสูตร 

๑.๑.9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวช. ปวส. 
เช่ือมโยงระดับปริญญาตร ี

ต.ค. ๒๕๖4 
- ก.ย. ๒๕๖6 

๘๔,๑๐๐ ๘๔,๑๐๐ - - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

- จ านวนหลักสูตรที่เชื่อมโยงระดบัการศึกษา
ระดับ ปวส. สู่ปรญิญาตร ี

๑.๑.๑0 โครงการปรับปรุงหลักสตูรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ระดับ ปวช. 

ต.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖6 

- 15,500 - - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๑1 โครงการพัฒนาหลักสูตร  Design Thinking and 
Digital Technology 

ต.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖6 

- 15,500 - - - ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไปและคณะ

เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๒ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรเดิมและหลกัสูตรใหม่ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๑.๑.๑2 โครงการปรับปรุงรายวิชาศกึษาทั่วไป ปีการศึกษา 
๒๕๖๗ 

พ.ย. ๒๕๖๖ 
- มิ.ย.๒๕๖๗ 

- - 15,500 - - ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีไ่ด้รับการปรับปรุง
ให้เป็นการเรียนการสอนทีเ่น้นการบรูณาการระหว่าง
กลุ่มวิชา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาครู/อาจารย์ให้เชี่ยวชาญในสายวิชาการ วิชาชีพของตน การวิจยั และเทคโนโลยีในการสอน 
๑.๒.๑ โครงการอบรมอาจารย์/คร ูเพิ่มเติมความรู้
ช้ันสูงผ่านคอรส์ออนไลน ์

ต.ค. 2564 
- ก.ย. 2569 

250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ ทุกส่วนงาน - จ านวนอาจารย์/ครูที่อบรมผ่านคอร์สออนไลน์
อย่างน้อย ๑ หลักสตูรต่อป ี
- ร้อยละของอาจารย์/ครูที่อบรมผ่านคอร์สออนไลน์
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของหลักสตูร 

1.2.2 โครงการการพัฒนาวิชาชีพครูตามระบบ PSF ต.ค. ๒๕๖4 
- ก.ย. ๒๕๖9 

234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

- อาจารย์มีคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนใน
ระดับที่ 2 ตามแนวทางส่งเสรมิคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของ สป.อว. 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนาครูและคณาจารย์ให้มีความช านาญการและมีต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพสูงขึ้น 
1.3.1 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
The 6th International STEM Education 
Conference (iSTEM-Ed 2021) 

ต.ค. ๒๕๖3 
- ธ.ค. ๒๕๖4 

๓๐๕,๓๐๐ - - - - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมในสาขาต่างๆ ท่ี
ได้รับการน าเสนอในการประชุมนี ้
- จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู-อาจารย์
ของสถาบันที่ได้น าเสนอในการประชุมนี้ 

1.3.2 โครงการจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน 
Computer, Embedded, หรือ Robotics 

ต.ค. ๒๕๖๕ 
-ก.ย. ๒๕๖๖, 
ต.ค. ๒๕๖๘ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

- 300,000 - - 300,000 คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมในด้านที่ไดร้ับการ
น าเสนอในการประชุมนี ้
- จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู-อาจารย์
ของสถาบันที่ได้น าเสนอในการประชุมนี้ 

1.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูวิชาชีพให้ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

๑54,๐๐๐ ๑54,๐๐๐ ๑54,๐๐๐ ๑54,๐๐๐ ๑54,๐๐๐ โรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ 

- ครูวิชาชีพมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การพัฒนา
ผลงานทางวิชาชีพ 
- จ านวนครูที่ได้ต าแหน่งทางวิชาชีพ 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๓ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการเรียนการสอน ตอบสนองรูปแบบ New Normal และรองรับการเรียนการสอนแบบ “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

1.4.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตักิารยานยนต์ไฟฟ้า  ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๗ 

250,๐๐๐ ๑,๔๓๑,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- ร้อยละของนักศึกษาแขนงระบบยานยนตไ์ฟฟ้า 
สอบผ่านเกณฑเ์ฉลี่ย 2.00 วิชาในแขนงยาน
ยนต์ไฟฟ้าตามหลักสูตร 

1.4.2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการจัดการพลังงานไฟฟ้า ต.ค. ๒๕๖๖ 
- ก.ย. ๒๕๖7 

- - 2,100,000 - - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านวิชาระบบควบคุม
อาคารอัจฉริยะและการจดัการพลงังาน 
- ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านวิชาการจัดการ
ทรัพยากรกายภาพและพลังงานในอาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมพลงังาน 

ต.ค. 2567 
- ก.ย. 2569 

- - - 2,36๐,๐๐๐ ๓,๘๖๐,๐๐๐ - ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านวิชาระบบ 
ปรับอากาศของอาคารอัจฉรยิะ 
- ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านวิชาระบบความ
ปลอดภัยของอาคารอัจฉริยะ 
- ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านวิชามอเตอร์ และ
ระบบควบคมุที่ใช้งานในอาคารอัจฉริยะ 
- ร้อยละผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ความรู้และทักษะด้านพลังงานทดแทน 

1.4.3 โครงการพัฒนาห้องเรยีนอัจฉริยะ  
(Smart Classroom) 

ม.ค. - ส.ค. 
๒๕๖6, 

ม.ค. - ส.ค. 
๒๕๖๙ 

- 1,000,000 - - 1,000,000 ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 

- จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

1.4.4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖6, 
ต.ค. ๒๕๖๘ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

- 2,000,000 - - 2,000,000 คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รยีนต่อการเรียนการสอน 
- ระดับความพึงพอใจสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของการเรียนการสอน 

1.4.5 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตักิารไฟฟ้า (Electrical 
intelligent classroom) 

ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖6 

- ๒,๒๕๐,๐๐๐ - - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

- ได้ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก าลังแบบ Electrical 
intelligent classroom 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๔ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการเรียนการสอน ตอบสนองรูปแบบ New Normal และรองรับการเรียนการสอนแบบ “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

1.4.6 โครงการปรบัปรุงห้องปฏิบตัิการเขียนแบบ
อัจฉริยะวิศวกรรม (Engineering Drawing Room) 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. ๒๕๖5 

๖๓๘,๗๙๐ - - - - โรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ 

ได้ห้องปฏิบัติการเขียนแบบอัจฉริยะวิศวกรรม 
(Engineering Drawing Room) 

1.4.7  โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการสาขาเทคนิค
ควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

ต.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ 

ได้ห้องปฏิบัติการสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อม
บ ารุงระบบขนส่งทางราง 

1.4.8  โครงการปรับปรุงห้องสมุดมติิใหม่ของสถาบัน
เทคโนโลยีจติรลดา 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๖๑๖,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ งานวิทย
ทรัพยากร 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อ
การเข้าใช้บริการของห้องสมุด 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร โดยผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด 

1.4.9 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการใหม่และ 
ไมโครกรีนเพื่อการพาณิชย์ 

ต.ค. 2565 - 
ก.ย. ๒๕๖6 

- 1,961,000 - - - 
โรงเรียนจิตรลดา

วิชาชีพ 

- มีห้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเพาะปลูกพืชของ
สาขาวิชาเกษตรนวัต 
- ผู้ได้รับการอบรมได้รับองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ด้านการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.5 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน สนับสนุน “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” 
1.5.1 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการเดียวกับ ๑.1.5) 

ต.ค. 2566 - 
ก.ย. 2567 

- - - - - คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.5.2 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
(โครงการเดยีวกับ ๑.1.6) 

พ.ย. 2564 - 
ส.ค. ๒๕๖5 

- - - - - ทุกส่วนงาน - ร้อยละความสอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะการเรียนรู้
ในหลักสูตรกับสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการจาก
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้จ้างงานต่อคุณภาพของบัณฑิต 
- จ านวนหนว่ยกิตที่ต้องเรียนเพิ่มจากการเรียน ปวส. 
มายังปริญญาตร ี
- ร้อยละความเชื่อมโยงของผลลัพธก์ารเรียนรู้จาก ปวช. 
มา ปวส. 
- ร้อยละความเชื่อมโยงของผลลัพธก์ารเรียนรู้จาก ปวช. 
มาปริญญาตร ี

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๕ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.5 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน สนับสนุน “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

1.5.3 โครงการขับเคลื่อนการจดัการเรียนการสอนกลุม่วิชา
เฉพาะด้านใหเ้ป็นแบบโมดลู (โครงการเดยีวกับ ๑.1.7) 

ต.ค. 2564 
- ก.ย. ๒๕๖7 

- - - - - ทุกส่วนงาน - ร้อยละของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบโมดลู 
- จ านวนบุคคลภายนอกที่มาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาโมดูลต่อหลักสูตร 
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรยีนในการ
จัดการเรียนการสอนแบบโมดลู 

1.5.4 โครงการสร้างความเข้มแขง็ระบบอาจารย์สมทบ 
ระยะที่ ๑ (โครงการเดียวกับ ๑.1.8) 

ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖6 
,ต.ค. ๒๕๖7 
- ก.ย. ๒๕๖8 

- - - - - ทุกส่วนงาน - จ านวนหลักสูตรที่มีอาจารยส์มทบเข้าร่วม 
- ร้อยละของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยส์มทบ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อในรายวิชา
ที่สอนโดยอาจารยส์มทบ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์
สมทบในรายวิชาท่ีสอนโดยอาจารย์สมทบ 
- จ านวนหัวข้อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ผู้เช่ียวชาญน ามาจากงานจริงใน
อุตสาหกรรม ต่อหลักสูตร 

1.5.5 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ 
“เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” กับสถานประกอบการ
ภาคีเครือข่ายสูม่าตรฐานและยั่งยนื 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๑๘๕,๘๑๐ ๑๘๕,๘๑๐ ๑๘๕,๘๑๐ ๑๘๕,๘๑๐ ๑๘๕,๘๑๐ โรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ 

- มีรูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบ 
“เรียนคู่งาน” อย่างเป็นรูปธรรม และแบบ 
บูรณาการตามบริบทของแต่ละสถานประกอบการ 
- ครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศของ
โรงเรียนไดร้ับการพัฒนามีความเขา้ใจ
กระบวนการเรียนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้และระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนในระบบเรยีนคู่งาน 
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หน้า ๔๖ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.5 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน สนับสนุน “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

1.5.6 โครงการนักเรยีน/นกัศึกษาแลกเปลีย่น 
(Student Exchange Program) 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. ๒๕๖9 

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ งานวิจัย  
และวริัชกิจ 

- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติในโครงการ 
- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันที่เรียน
ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,426,000   12,434,710  4,430,310   6,422,110  8,923,810    
 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๗ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรบริกำรวิชำกำรโดยจัดกำรศึกษำแบบ “งำนคู่เรียน” และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนวิชำชีพของสถำนประกอบกำร
ชุมชนและสังคม 

เป้ำหมำยที่ส ำคัญ : ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนวิชำชีพของสถำนประกอบกำร ชุมชนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาระบบบริการวชิาการ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรยีน” ที่สะสมหน่วยกิตได้ และเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนวัยต่าง ๆ 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจวัยเกษียณ ต.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖๖ 

- 100,000 - - - คณะ
บริหารธรุกิจ 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมตาม
หลักสตูรที่ผา่นการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๒.๑.๒ โครงการจดัท าหลักสูตรอบรมแบบ CBT-Co Curriculum 
ร่วมกับสถานประกอบการ 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๕๘,๙๕๐ ๕๘,๙๕๐ ๕๘,๙๕๐ ๕๘,๙๕๐ ๕๘,๙๕๐ คณะ
เทคโนโลยี
อุสาหกรรม 

- จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับ 
สถานประกอบการ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมตาม
หลักสตูรที่ผา่นการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1.3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในสถานประกอบการ
ให้ได้รับวุฒิสูงขึ้นด้วยระบบการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต 
(Credit Bank) ในระดับ ปวส. 

ต.ค. ๒๕๖๖ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

- - 50,000 50,000 50,000 โรงเรียน
จิตรลดา
วิชาชีพ 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมตาม
หลักสตูรที่ผา่นการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1.4 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน็พ่ีเลี้ยง ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  

ต.ค. ๒๕๖4 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- แผนการเรยีนรู้ที่มีการบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- ครูที่เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อการ
เรียนรู้และน าไปใช้ได ้
- ระดับความพึงพอใจของโรงเรียนต่อ
การช่วยเหลือของสถาบัน 

2.1.5 โครงการ Contemporary Thai Studies  ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

74,25๐ 74,25๐ 74,25๐ 74,25๐ 74,25๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบของผู้เข้า
อบรม 
- ช้ินงานท่ีได้ท าจากกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เข้าอบรมแตล่ะคน 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๘ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาระบบบริการวชิาการ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรยีน” ที่สะสมหน่วยกิตได้ และเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนวัยต่าง ๆ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

2.1.6 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ต.ค. 2564 - 
ก.ย. ๒๕๖๙ 

๑12,๕๐๐ ๑12,๕๐๐ ๑12,๕๐๐ ๑12,๕๐๐ ๑12,๕๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบด้าน
การสื่อสาร 
- ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบด้าน
ค าศัพท์และความรู้ทางภาษา 

2.1.7 โครงการคลินิกภาษา ต.ค. ๒๕๖๔  
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๖๑,๘๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาชุมชนและสังคม 

2.2.1 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ 
จ.ระยอง 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ คณะ
บริหารธรุกิจ 

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดา้น
ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.2 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.พลงตาเอี่ยม  
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ คณะ
บริหารธรุกิจ 

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดา้น
ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.3 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.หนองพันทา  
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดา้น
ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.4 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ทองเอน  
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บรุ ี

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดา้น
ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.5 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.กุดจอก อ.วัดสิงห์ 
จ.ชัยนาท 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดา้น
ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๔๙ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาชุมชนและสังคม (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๒.๒.6 โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ต.หนองพันทา 
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

ต.ค. ๒๕๖๔  
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๓๖๖,๒๐๐ ๓๖๖,๒๐๐ ๓๖๖,๒๐๐ ๓๖๖,๒๐๐ ๓๖๖,๒๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ผลวิจัยตีพมิพ์ในระดับชาต ิ
- จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- ผลการตอบค าถามความรูส้ึก
ภาคภูมิใจและแผนการพัฒนาชุมชน 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,483,700  1,698,900 1,648,900  1,648,900  1,648,900    

 
**หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. โครงการล าดับที่ 2.2.1 ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 900,000 บาท 
2. โครงการล าดับที่ 2.2.1 - 2.2.5 ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โครงการละ 800,000 บาท  

ทั้งนี้จ านวนเงนิงบประมาณทีร่ะบใุนเอกสารนี้เป็นการสนบัสนุนกรณีที่เงินไดร้ับสนบัสนุนข้างต้นไม่เพียงพอ  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ชุมชน และสังคม 
เป้ำหมำยที่ส ำคัญ : ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของสถำนประกอบ ชุมชน และสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เพ่ิมผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาหน่วยงานใหม่ “งานบ่มเพาะนวัตกรรม
อาหารสูเ่ชิงพาณิชย์” 

ต.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖๖ 

- 1,000,000 - - - คณะ
บริหารธรุกิจ 

- จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิัยของผูเ้รียน
ที่เกี่ยวข้องกับงานบ่มเพาะนวัตกรรม
อาหารสูเ่ชิงพาณิชย ์

๓.๑.๒ โครงการส่งเสริมการวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม
ระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา (งานวิจัยการจัด
การพลังงานแสงอาทิตย์) 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๕ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
- จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป 

๓.๑.๓ โครงการส่งเสริมการวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม
ระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา (งานวิจัยระบบ
อุตสาหกรรม ๔.๐) 

ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖6 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้
ตีพิมพ์ในสารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
- จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่
ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๑ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เพ่ิมผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๓.๑.๔ โครงการส่งเสริมการวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม
ระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา (งานวิจัย นวัตกรรม 
ยานยนตไ์ฟฟ้า) 

ต.ค. ๒๕๖6 
- ก.ย. ๒๕๖7 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ท่ีได้ตพีิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
- จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผูเ้รียน
เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทีไ่ด้รบั
รางวัลระดับชาติขึ้นไป 

๓.๑.๕ โครงการน าร่องระบบ IoT Big Data และ AI ต.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖๘ 

- 300,000 300,000 300,000 - คณะ
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

- จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
เกี่ยวข้องกับระบบ IoT Big Data และ AI 

๓.๑.๖ โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

- ๔๓๖,๒๐๐ ๔๓๖,๒๐๐ ๔๓๖,๒๐๐ ๔๓๖,๒๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ร้อยละของงานวิจัยของอาจารย์ที่
เผยแพร่ ท่ีได้ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ
หรือนานาชาต ิ

๓.๑.๗ โครงการเสรมิสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ โรงเรียน
จิตรลดา
วิชาชีพ 

- ครูวิชาชีพสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- จ านวนรายวิชาที่มีการปรับวิธ ี
การเรยีนการสอนโดยใช้งานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เป็นฐาน 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๒ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เพ่ิมผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๓.๑.๘ โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่าย ต.ค. 2564 - 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔๕,๖๖๐ - - - - งานวิจัยและ
วิรัชกิจ 

- จ านวนกิจกรรมหรือความร่วมมอืด้าน
การวิจัยของอาจารย์กับสถาน
ประกอบการ ชุมชน หรือเครือข่าย 
- จ านวนโครงการวิจัยทีต่อบสนองต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการ
ชุมชน และสังคม 
- จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสาร 
วิชาการ 

๓.๑.๙ โครงการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านหางแขยง  
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๓๗,๓๐๐ ๓๗,๓๐๐ ๓๗,๓๐๐ ๓๗,๓๐๐ ๓๗,๓๐๐ ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและ

นักศึกษา 

- ร้อยละของจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้รื่อง Design Thinking 
- จ านวนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
ชุมชน 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น 542,960  2,233,500  1,233,500  1,033,500  733,500    
  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๓ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรปลูกฝังปรัชญำสถำบัน กำรอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม 
เป้ำหมำยที่ส ำคัญ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นคนดี มีจิตอำสำ รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น ำควำมรู้ สู้งำนหนัก  ให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์   

 ศิลปวัฒนธรรมไทยพร้อมกับเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนานักเรียน/นักศึกษาแบบองค์รวม 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๔.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม ม.ค. ๒๕๖๕ 
- ส.ค. ๒๕๖๙ 

๑๘,๙๔๐ ๑๘,๙๔๐ ๑๙,๔๔๐ ๑๙,๔๔๐ ๑๙,๔๔๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีผ่า่น
การประเมินความรู้เกีย่วกับการพฒันา
บุคลิกภาพภายนอก (คะแนนตั้งแต่ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีผ่า่น
การประเมินความรู้เกีย่วกับมารยาททาง
สังคม (คะแนนตั้งแตร่้อยละ 70 ขึ้นไป) 

๔.๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานดิจิทัลส าหรับนักเรยีน
และนักศึกษา 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
- มิ.ย. ๒๕๖๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผูส้ าเรจ็การศึกษาใน
ด้านทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔.๑.๓ โครงการนักเรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Student Exchange Program) (โครงการเดียวกับ ๑.5.6) 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

- - - - - งานวิจัยและ
วิรัชกิจ 

- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติใน
โครงการ 
- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาของ
สถาบันที่เรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๔ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนานักเรียน/นักศึกษาแบบองค์รวม (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๔.๑.๔ โครงการค่ายปฐมนิเทศ ม.ค. ๒๕๖๕ 
- มิ.ย. ๒๕๖๙ 

๓๙๔,๑๐๐ ๓๙๔,๑๐๐ ๓๙๔,๑๐๐ ๓๙๔,๑๐๐ ๓๙๔,๑๐๐ งานพัฒนา
และตดิตาม
ผลนักเรียน
นักศึกษา 

- ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าใหม่รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสารของสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดาอย่างถูกต้อง 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าใหมส่ามารถ
เขียนเป้าหมายชีวิตและแผนการพฒันา
ตนเองอย่างชัดเจน 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าใหมผ่่านการ
ประเมินตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม 

๔.๑.๕ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมารยาทไทย ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ งานพัฒนา
และตดิตาม
ผลนักเรียน
นักศึกษา 

- ร้อยละของนักศึกษาของสถาบันฯ ที่
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับปรญิญาตรี
ปี ๑ ถึงระดับปริญญาตรีปี ๔ สามารถ
บอกคุณลักษณะและอัตลักษณ์ของ
สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดาได ้
- ร้อยละนักศึกษาสถาบันฯ ที่เข้ารว่ม
โครงการตั้งแต่ระดับปรญิญาตรีปี ๑ ถึง
ระดับปริญญาตรีปี ๔ สามารถอธบิาย
แนวทางปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพและ
ผ่านการฝึกปฏิบตัิการพัฒนาบุคลกิภาพ
ด้านเทคนิคการพดูมารยาทในการเข้า
สังคมและการแต่งกายอันเป็นธรรม
เนียมปฏิบตัิสากล 

๔.๑.๖ โครงการเทคนิคการน าเสนออย่างมืออาชีพ ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ม.ีค. ๒๕๖๙ 

๑๕,๘๘๐ ๑๕,๘๘๐ ๑๕,๘๘๐ ๑๕,๘๘๐ ๑๕,๘๘๐ งานพัฒนา
และตดิตาม
ผลนักเรียน
นักศึกษา 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีผ่า่น
การประเมินความรู้และทักษะการ
น าเสนออย่างมืออาชีพ (คะแนนตัง้แต่
ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๕ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนานักเรียน/นักศึกษาแบบองค์รวม (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๔.๑.๗ โครงการนักศึกษายุคใหม่ ใส่ใจวางแผนการเงิน ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ส.ค. ๒๕๖๙ 

๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ งานพัฒนา
และติดตามผล

นักเรียน
นักศึกษา 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทีผ่า่น
การประเมินความรู้เกีย่วกับการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล (คะแนนตั้งแต ่
ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
เขียนแผนการเงินส่วนบุคคลได้ รวมถึง
ประเมินปัจจัยเสี่ยงท่ีมผีลต่อแผนการ
เงินของตนเองได ้

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และการเรียนรูข้้ามวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน/นักศึกษา 
๔.๒.๑ โครงการ ASEAN Day ก.ค. ๒๕๖๕ 

- ส.ค. ๒๕๖๙ 
๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ส านักวิชา

ศึกษาทั่วไป 
- จ านวนผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรม 
- จ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการที่
ผ่านการประเมินความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน 
(คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ผ่านการประเมินความรูเ้กี่ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน 
(คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 

๔.๒.๒ โครงการพัฒนาและวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 

พ.ย. ๒๕๖๔ 
- มี.ค. ๒๕๖๙ 

๓๕,๗๑๐ ๓๕,๗๑๐ ๓๕,๗๑๐ ๓๙,๘๐๕ ๓๙,๘๐๕ ส านักวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม 
- ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่
สอบวัดระดับ TOEIC เท่ากับหรือ
มากกว่า 225 คะแนน 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๖ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนานักเรียน/นักศึกษาแบบองค์รวม (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๔.๒.๓ โครงการนักเรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Student Exchange Program) (โครงการเดียวกับ ๑.5.6) 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

- - - - - งานวิจัยและ
วิรัชกิจ 

- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติ
ในโครงการ 
- จ านวนนักเรียนและนักศึกษาของ
สถาบันที่เรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ 

๔.๒.๔ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านการจัด
เทศกาลส าคัญ 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ส.ค. ๒๕๖๙ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งานพัฒนา
และตดิตาม
ผลนักเรียน
นักศึกษา 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบ
แบบทดสอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาไทยอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่เขียน
บรรยายความรู้สึกในเชิงบวกต่อ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

๔.๒.๕ โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทยส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

เม.ย. ๒๕๖๕  
- มิ.ย. ๒๕๖๙  

๓๖,๙๐๐ ๓๖,๙๐๐ ๓๖,๙๐๐ ๓๖,๙๐๐ ๓๖,๙๐๐ งานพัฒนา
และตดิตาม
ผลนักเรียน
นักศึกษา 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบ
แบบทดสอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาไทยอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป) 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นเงินทั้งสิ้น 653,330  653,330  653,830  677,925   677,925    
  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๗ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรทรัพยำกร 
เป้าหมายที่ส าคัญ : บุคลำกรมีศักยภำพและระบบงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีมาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

5.1.1 โครงการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัลเพื่อฝึกอบรม 
การใช้งานระบบสารสนเทศ – MIS ของสถาบันฯ ระยะที่ 2 ต.ค. 2564 - 

ก.ค. 2565 
310,000 - - - - 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีสื่อการสอนดิจิทัลเพื่อฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบ IT-MIS-REG  
- ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันฯ 
ระยะที่ 2  

พ.ย. 2564 - 
ก.ย. 2565 

311,500 - - - - 
งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- อัตราร้อยละของการตอบสนองของ
รายงานจากฐานข้อมลูกลาง 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

5.1.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน
อาคาร 615 ต.ค. 2565 - 

ก.ย. 2566 
- 2,773,000 - - - 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบรูณภ์ายใน
อาคาร 615 
- ได้ระบบเครือข่ายทั้งแบบสายและ 
ไรส้ายภายในอาคาร 615 

5.1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภายในสถาบันฯ  

ต.ค. 2566 - 
ก.ย. 2567 

- - 4,938,000 - - 
งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบรูณ์ของสถาบันฯ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
อุปกรณ์ไร้สายรุ่นใหม่ๆ 

5.1.5 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯ 
ระยะที่ 2 

พ.ย. 2564 -  
ส.ค. 2565 

55,000 - - - - 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ร้อยละของผู้ใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึ้นภายในปี 2565 
- จ านวน Best Practices ที่เกดิจาก
การปรับปรุงระบบ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๘ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีมาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

5.1.6 โครงการพัฒนางานบริการด้านสารสนเทศ (IT Service) ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

30,000 - - - - งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินงานของสถาบันฯ 
- ร้อยละของการลดการใช้กระดาษ 
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุท่ีผู้
แจ้งซ่อมประเมินสมรรถนะตามที่
ก าหนดได ้

5.1.7 โครงการการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

844,200 - - - - 
งานพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

- รายงานการประเมินตนเองที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ระบบการจดัเก็บข้อมลูเพื่อวัดคณุภาพ
การศึกษา 
- ระบบข้อมูลคณุภาพการศึกษา 

5.1.8 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๕ 

๙,๑๐๐ - - - - ฝ่ายบริหาร - ระดับความพึงพอใจของผู้เรยีนตอ่การ
บริการของสถาบัน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- ร้อยละของตัวบ่งช้ีในแผนยุทธศาสตร์
ที่บรรลเุป้าหมาย 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๕๙ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีมาตรฐานสากลรองรับการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

5.1.9 โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาล ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๕ 

๓๐,๓๐๐ - - - - ฝ่ายบริหาร - ระดับความพึงพอใจของผู้เรยีนตอ่การ
บริการของสถาบัน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- จ านวนข้อร้องเรียนจากการท าผดิ
กฎหมายและข้อบังคับ 
- ร้อยละของตังบ่งช้ีในแผนยุทธศาสตร์
ที่บรรลเุป้าหมาย 

5.1.10 โครงการพัฒนาระบบประเมินบุคลากร ต.ค. 2564  
- มิ.ย. 2567 

40,000 40,000 40,000 - - งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ

นิติการ 

- สถาบันฯ สามารถก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน
หลัก (KPIs) สมรรถนะ (Competency) 
และพฤติกรรมส่วนบุคคลของบุคคลากรใน
สถาบันฯทุกต าแหน่ง 
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเข้าใหม่แต่ละป ี

5.1.11 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลสถาบันฯ ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖9 

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ

นิติการ 

-  มีระบบประเมินสถาบันฯ แบบ 
Project based 
-  ค่าเฉลี่ยของการบรรลเุป้าหมายของ 
แต่ละโครงการ 
- ผลของการตรวจสอบความส าเร็จของ
โครงการทั้งหมด 

5.1.12 โครงการประกวดผลงานการพัฒนางานสนับสนุนให้
เป็นมืออาชีพ สร้างงานสนับสนุนก้าวสู่ Best Practice 

ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ส.ค. ๒๕๖๗ 

๑๑๕,๔๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ - - ฝ่ายบริหาร 
 

- จ านวน Best Practices ที่เกดิจาก
การปรับปรุงกระบวนการ 

  



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

หน้า ๖๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุน 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายโครงการ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

5.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร พ.ย. ๒๕๖๔ 
- ก.ย. ๒๕๖๙ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ฝ่ายบรหิาร 
 

- ผู้บริหารทุกระดับไดร้ับความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 
- คะแนนประเมินผลงานด้านบริหาร
ของผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป 

๕.๒.2 โครงการบริการการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ ต.ค. ๒๕๖๔ 
- ก.ค. ๒๕๖๕ 

๒๖,๗๕๐ - - - - งานการเงิน
และบัญช ี

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุท่ีมี
สมรรถนะตามที่ก าหนด 

๕.๒.3 โครงการจดัท าสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ต.ค. ๒๕๖5 
- ก.ย. ๒๕๖๖ 

- ๑๒๗,๕๐๐ - - - งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ

นิติการ 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุท่ีมี
สมรรถนะตามที่ก าหนด 

๕.๒.4 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ค. ๒๕๖๕ 
- ก.ย. ๒๕๖5, 
พ.ค. ๒๕๖7 

- ก.ย. ๒๕๖7, 
พ.ค. ๒๕๖9 
- ก.ย. ๒๕๖9 

๑๐๗,๕๐๐ - ๑๐๗,๕๐๐ - ๑๐๗,๕๐๐ งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ

นิติการ 

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน 
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุท่ีมี
สมรรถนะตามที่ก าหนด 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,082,750 3,244,500 5,389,500 203,000 310,500   
 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ 
(76 โครงการ) 

ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งหมด 

ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๙ 8,188,740  20,264,940  13,356,040    9,985,435 12,294,635 64,089,790 



แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) 

 

 

  

จดัท ำโดย 

งำนยทุธศำสตร ์แผน และงบประมำณ 

ฝ่ำยบรหิำร ส ำนกังำนสถำบนัเทคโนโลยจิีตรลดำ 


