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บทสรุปเพ่ือผู้บริหาร 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๒ (๑) ก าหนดให้สภาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบัน ฯ และวางนโยบายรวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาสถาบัน ฯ ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบนั ฯ ประกอบกับสถาบัน ฯ ใช้ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) จึงพิจารณาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศดังกล่าว สถาบัน ฯ ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์แรกเพียง ๓ ปีก่อน 
คือช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ 
(๑/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติการปรับปรุง
ตัวชี้วัดจากสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐ (๕/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เมื่อวันพุธ
ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
“สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ ด้านเทคโนโลยีบนฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ “เรียนคู่งาน 

งานคู่เรียน” โดยเน้น ช่างอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร และศิลปะประยุกต์ ทั้งในระดับวิชาชีพและปริญญา เพื่อสร้างคนดี 
มีจิตอาสา มีทักษะอาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อสารเป็น” 

ปรัชญา 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู ้สู้งานหนัก 

วิสัยทัศน์ 
สถาบนัที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ “เรียนคู่งาน งานคูเ่รียน” สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

พันธกิจ 
- สอนในระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีและปริญญาตรีแบบ“เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 
- วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 
- บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชมุชนและสังคม 
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรียนคู่งาน” 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดการศึกษาแบบงานคู่เรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของ

ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

ทรัพยากร 

โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ๔๔ โครงการ  
ทั้งนี้ มีแผนที่จะจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๙) เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
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หน้า ๑ 

ส่วนที่ ๑  
สถานการณ์ แนวโน้ม 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ระบุสถานการณ์ แนวโน้มของประเทศไทย 

ในประเด็นที่ส าคัญเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดังนี้ 

- แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ  

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลงและประชากร
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและพลิกผันได้ 
- การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศที่จะเป็นความ 

ท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นโอกาสของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ให้เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาของสถาบัน ฯ  
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย ในยุค 
Thailand ๔.๐ เป็นอย่างดี 
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หน้า ๒ 

ส่วนที ่๒  
สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบัน 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย “พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ควบรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าเป็นสถาบันเดียวกัน มีฐานะเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐ ด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา สถานศึกษาท้ังสอง
แห่งดังกล่าว ได้ผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพซึ่งมีความรู้ความสามารถอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการก าลังคนซึ่งมีทักษะด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง
มากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงมุ่งสร้างความช านาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายวิชาชีพมีโอกาสศึกษาต่อ 
ด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญา ให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่อง สามารถขยายสาขาการเรียนสาย
วิชาชีพให้มีความหลากหลายมีการผลิตก าลังคนซึ่งมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในระดับสูงและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยเชิญผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งผู้บริหารสถานประกอบการ 
ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน ฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ข้อสรุปดังนี้  

- กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบัน ฯ : จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

- ๕ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ฯ 
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ส่วนที่ ๓  
กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการสร้างนักปฏิบัติตามแนวพระราชด าริ  
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงได้ร่วมกันก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
สถาบัน ฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบัน ฯ ในทุกพันธกิจ และได้ข้อสรุปให้ก าหนดกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาสถาบัน ฯ ดังนี้ 

๓.๑ กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา  

“ สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ  ด้านเทคโนโลยีบนฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ 

“เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” โดยเน้น ช่างอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร และศิลปะประยุกต์ ทั้งในระดับวิชาชีพ
และปริญญา เพื่อสร้างคนดี มีจิตอาสา มีทักษะอาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อสารเป็น ” 

 

สอดคล้องกับข้อความตอนหนึ่งจาก พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

“……ผู้เป็นบัณฑิตจึงมีหน้าที่หลายอย่างตามศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ 
 อย่างหนึ่ง คือ จะต้องหม่ันศึกษาหาความรู้และฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้มีก าลังความสามารถ
เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ อย่างหนึ่ง คือ จะต้องน าความรู้ความสามารถออกใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่
ตนเองและประเทศชาติให้ได้จริง อีกอย่างหนึ่ง คือ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ดี รู้ว่าสิ่งใดควรกระท าก็มุ่ง
กระท า สิ่งใดควรละก็ละ เพื่อน าพาชีวิตไปในทางที่ดีที่เจริญ......”  
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๓.๒ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ภาพลักษณ์ 
- ภาพลักษณ์จิตรลดาเป็นต้นทุนส าคัญ มีเครือข่ายท้ังภาครัฐ

และเอกชนและฐานศิษย์เก่าเครือจิตรลดาท่ีให้การสนับสนุน 
- เป็นท่ีซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของผู้ เรียน และวงศ์

ตระกูล ท่ีเมื่อส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช. ปวส. แล้วได้รับ
พระราชทานประกาศนียบัตรจากพระหัตถ์ขององค์ประธาน
บริหารโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

- เป็นสถาบันท่ีน้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ เป็นท่ีเชื่อมั่น
ของบุคลากรภายนอก 

- สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
- ศิษย์เก่าผูกพันกับสถาบันพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียนในทุกด้าน 
- สถานประกอบการมีความเชื่อถือในชื่อเสียงจึงพร้อมรับ

นักเรียน นักศึกษาเข้าท างาน 
การเงินและงบประมาณ 
- ได้รับการสนับสนุนงประมาณจากรัฐบาลและทรัพยากรจาก

ส านักพระราชวัง 
- มีทุนวิจัยภายในอย่างพอเพียง ทุกภาคส่วนพร้อมให้การ

สนับสนุนและร่วมมือด้านการวิจัย 
- มีนโยบายจัดสรรทุน /เงินช่วยเหลืออย่างเพียงพอ 
บุคลากร 
- บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพ มีทักษะและ

ความรู้ทางสายอาชีพและสายงานของตน 
- บุคลากรมีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะ

และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
- ปรับหลักสูตรได้ตามบริบทภายนอก 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษามีความเหมาะสมท าให้ดูแลได้ท่ัวถึง

มีระเบียบวินัย เป็นท่ีไว้วางใจของผู้ปกครอง 
- มีความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ 
- มีระบบทวิภาคีท่ีท าให้โรงเรียนมีเครือข่ายในการรับนักศึกษา

และนักศึกษามีสายอาชีพของตนอย่างชัดเจน 
- มีหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อความต้องการ  ในหลากหลายสาขา 
- มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ท างาน 
- มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยสู่งานบริการวิชาการ 
- มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพท่ีจะน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
การบริหาร 
- มีกรรมการสภาและผู้บริหารสถาบันท่ีมีประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญ ความสามารถที่หลากหลาย 
- เป็นสถาบันท่ีมีการบริหารจัดการท่ีคล่องตัวมากกว่าหน่วยราชการ 
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้คณาจารย์ ครู ท าวิจัยคู่กับการสอน 
สิง่เอื้ออ านวยความสะดวก 
- อาคารสถานท่ี ห้องประชุม ห้องท ากิจกรรมเพียงพอ มีส่ือ

อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเพียงพอ 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
- การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระดับวิชาชีพ และระดับ

ปริญญาตรียังไม่ครบถ้วนทุกสาขา 
- ชั่ ว โมง Assembly ยั ง ไม่ตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษาต่ออย่างเต็มท่ี 
- ยังมีบรรยากาศการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมไม่เพียงพอ 
- นักเรียน นักศึกษาบางคนถูกบังคับจากผู้ปกครองให้มาเรียน

สายวิชาชีพ 
- นักศึกษาบางคนยังขาด Soft Skill ในชีวิตประจ าวัน 
- ยังมีการบูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนไม่

เพียงพอ 
- หลักสูตรภาษาท่ีสองและสามยังไม่สนองความต้องการของ

นักศึกษา 
- อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย 

บุคลากร 
- ขาดแคลนบุคลากร ท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในบางสาขา 
- บุคลากรสายสนับสนุน ในการท ากิจกรรมและดูแลด้าน

บริการวิชาการยังไม่เพียงพอ 
- ยังขาดผู้รู้ภาษาอาเซียน และภาษาต่างประเทศอื่น 
- ค่าตอบแทนในการบริการวิชาการยังไม่จูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรยังมีโอกาสในการพัฒนาไม่ท่ัวถึงและเพียงพอ 
- บุคลากรครูหลายคนต้องรับหน้าท่ีอื่นนอกจากการเรียนการสอน 
- บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีและการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันในก ากับ 
การบริหารจัดการ 
- ยังขาดแผนระยะยาวรวมท้ังแผนบุคลากรและการพัฒนา

บุคลากร  
- ในการเปลี่ยนแปลงเป็นสถาบัน บุคลากรยังขาดความเข้าใจ

ในระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ 
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีข้อจ ากัด   การประชาสัมพันธ์

ผลงานสู่ภายนอกยังไม่เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง 
- การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในยังต้องปรับปรุง 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
- ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการวิชาการและ

งานวิจัย 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีและยังไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน 
- โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
- เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนรู้อยู่ ใน

ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์ 
- ขาดสนามกีฬากลางแจ้ง 
- ขาดหอพักท่ีรองรับนักศึกษา หอพักท่ีเช่าอยู่ในปัจจุบันมีราคาแพง 
- เวลาและเวทีในการแสดงออกยังไม่เพียงพอ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
สังคมและเศรษฐกิจ 
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มีผู้สูงอายุมาก 
- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในเรื่องทางวิชาการ 
- ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 
- อาหารไทยก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
- ประชาชนวัยท างานเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น 
- เป็นท่ีรู้จักขององค์กรภายนอก เนื่องจากผลการเข้าร่วมแข่งขัน

และได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
- สังคมให้ความสนใจด้านอาหารและสุขภาพ 
- โอกาสในการได้งานท าของนักศึกษาสูงเนื่องจากความสัมพันธ์

เครือข่ายกับสถานประกอบการมีความเข้มแข็ง   
เทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน

และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
นโยบายของรัฐ 
- นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับครัวโลกและอาชีพ 
- นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนการเรียนทางสายวิชาชีพ 
- รัฐบาลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย

งานคู่เรียน  
- รัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ 
- รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี

ด้านอาหาร 
- รัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน 

สังคมและเศรษฐกิจ 
- การแข่งขันเพื่อขอทุนวิจัยภายนอกมีสูง 
- จ านวนประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง 
- ตลาดแรงงานขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ

เฉพาะทาง 
- ทัศนคติของผู้ปกครอง และผู้เรียนด้านการเรียนสายวิชาชีพ 
- ทัศนคติของผู้ปกครองยังคงให้ความสนใจกับการเรียนสาย

สามัญ 
- นโยบายการก ากับดูแลของสถานประกอบการแต่ละท่ีไม่

เหมือนกัน 
- สภาพเศรษฐกิจท าให้บางครอบครัวไม่สามารถส่งนักเรียน 

นักศึกษาเข้าเรียนได้จนจบหลักสูตร 
- อัตราการเกิดท่ีลดลงท าให้จ านวนการแข่งขันมากขึ้น (ในการเข้า

ศึกษา) 
สภาพแวดล้อม 
- ระบบการขนส่งสาธารณะมีน้อย การเดินทางมาท่ีสถาบัน 

ไม่สะดวก ไม่มีสายรถขนส่งมวลชนผ่าน  
- มีข้อจ ากัดในการขยายพื้นท่ี 

เทคโนโลยี 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วมีผลต่อการจัดการศึกษา 
นโยบายของรัฐ 
- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในแต่ละยุค 
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ส่วนที ่๔  
ความเชื่อมโยงสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการศึกษาแห่งชาติ  

และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
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๔.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  

 

 

๔.๓ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

ผลผลิต / ผลลัพธ์  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง กับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ /ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง 
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กลยุทธ์  

๑.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต สื่อการเรียน
การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

๑.๔ ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  

๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  

กลยุทธ์  

๒.๑ วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 

๒.๒ ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
๒.๓ เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และ

ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
๒.๔ สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
๒.๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  เพ่ิม
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด  และความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

กลยุทธ์  

๓.๑ เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล 

๓.๒ เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๓.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา  ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค /ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการเด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  รวมทั้งสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้  
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กลยุทธ์  

๔.๑ ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน  
ทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  

๔.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๔.๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
อย่างกว้างขวาง 

๔.๔ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
๔.๕ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร  

และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

กลยุทธ์  

๕.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และ 
ไม่ซ้ าซ้อนให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

๕.๓ ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ  

๕.๔ จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง  
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                      แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า 11 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา  

ผลผลิต /ผลลัพธ์  

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  

กลยุทธ์  

๖.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด 

๖.๒ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๖.๔ เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๖.๕ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย  /ความเป็นภาคี

หุ้นส่วน กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
๖.๖ ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น 

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับของรัฐ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรียนคู่งาน” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาแบบงานคู่เรียน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความ
ต้องการด้านวิชาชีพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
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ส่วนที ่๕ 

ยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

สถาบัน ฯ จะมุ่งมั่นสนองพระราชด าริ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์  
และพันธกิจของสถาบัน เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่สถาบันการศึกษาอ่ืนได้ สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยพัฒนาคนในช่วงการเป็นผู้เรียนของสถาบัน ฯ ในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติและมีหลัก
คิดท่ีถูกต้องมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเริ่มมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐสังกัด  
กระทรวงศึกษาธิการ จ าเป็นต้องมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนา
ของกระทรวงศึกษาธิการดังรายละเอียดที่อ้างถึงข้างต้น ประกอบกับสถาบัน ฯ จะใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) จึงพิจารณาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศดังกล่าว โดยที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน 
การร่างแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติก าหนดสาระส าคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์
และเห็นควรก าหนดช่วงแผนยุทธศาสตร์เพียง ๓ ปีก่อน คือช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๕.๑ ปรัชญา 
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๕.๒ วิสัยทัศน ์

 

๕.๓ พันธกิจ 

 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สถาบัน ฯ ประกอบด้วยผลลัพธ์ ๓ ด้าน ได้แก่  

๑) มีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” 

๒) สร้างคนดี มีฝีมือ มีอาชีพที่ดี มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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โดยใช้แนวทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้านดังนี้ 
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เน้นการจัดการศึกษาแบบเรียนคู่งาน งานคู่เรียน ร่วมกับสถานประกอบการที่หลากหลาย 
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๕.๔ เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรียนคู่งาน” 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาที่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน มุ่งเน้นการ
เรียนการสอนที่ผู้เรียนของสถาบัน ฯ ท าความรู้จักและเข้าใจระบบการท างาน ระบบบริหารจัดการของเจ้าของ
สถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลในการท างานจริง ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ เข้าใจและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ท างาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์สถานประกอบการและ
ชุมชน 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือ การต่อยอดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้มกีารท าวิจัยและพัฒนางานวิจัยมากข้ึน น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน ผู้เรียนตลอดจนอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันน าประสบการณ์จาก
การเรียนคู่งานมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของสถาน
ประกอบการแต่ละประเภท สังคมและชุมชนได้ เมื่อนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน ฯ ได้เรียนรู้คู่ประสบการณ์
การท างานมากขึ้นจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ฯ เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาผู้สร้ างแรงงานและสถาน
ประกอบการที่ได้สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ร่วมกัน สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรนักคิด หรือผู้ประกอบการมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความ
ต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียน  

การสอนที่รับผู้ที่ท างานแล้วเข้าศึกษาในสถาบัน ฯ และได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามที่แต่ละคน  

เข้าศึกษา นอกจากนั้นยังมีโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ที่สถาบัน ฯให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน /
ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งที่จัดใน
พ้ืนที่ของสถาบัน ฯ และ ณ สถานที่ของหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือชุมชนตามความต้องการด้าน
วิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วยการสร้าง 

คนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบัน ฯ ในทุกภาคส่วนตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน รวมทั้งเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ผ่านโครงการในพระราชด าริด้วย การรับนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศที่มีโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายสถานประกอบการที่มีสาขาใน
ต่างประเทศส่งเสริมให้มีการเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ  

มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารทรัพยากร 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การปรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันการศึกษาที่รวมวิทยาลัย
เทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือโรงเรียนจิตรลดาถือเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท าให้ต้องปรับระบบงานทุกด้าน
จากระบบเอกชนเป็นระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ /จ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดรับกับการเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ และทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand ๔.๐ เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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๕.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน” 

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ  การจัดการศึกษาที่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน มุ่งเน้นการ
เรียนการสอนที่ผู้เรียน และการศึกษาของสถาบัน ฯ ท าความรู้จักและเข้าใจระบบการท างานระบบบริหารจัดการ
ของเจ้าของสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลในการท างานจริง ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
ไทย และต่างประเทศ เข้าใจและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

๑.๑ วัตถุประสงค์ 
1.1.1. เพ่ือยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของ

ผู้เรียน 
1.1.2. เพ่ือเพ่ิมบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทย 

และต่างประเทศ 
1.1.3. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค 

Thailand ๔.๐ 
๑.๒ กลยุทธ์ 

1.2.1. พัฒนาหลักสูตรทั้ งหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ ให้ เป็น “outcome-based 
curriculum” ที่เน้นทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม (วัตถุประสงค์ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๓) 

1.2.2. พัฒนาระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบเพ่ือเสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด “เรียนคู่งาน” (วัตถุประสงค์ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓) 

1.2.3. พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน ปรับบทบาท “ครู” และ “อาจารย์” จาก “ผู้สอน” เป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ใน outcome-based curriculum (วัตถุประสงค์ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๓) 

๑.๓ ตัวช้ีวัด 
1.3.1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 
1.3.2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.3.3. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ของนักเรียนและนักศึกษา 
1.3.4. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน 
1.3.5. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของสถาบัน 
1.3.6. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

  



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                      แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า 20 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถาน
ประกอบการและชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การต่อยอดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้มีการท าวิจัยและพัฒนางานวิจัยมากข้ึน น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน ผู้เรียนตลอดจนอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันน าประสบการณ์จาก
การเรียนคู่งานมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของสถาน
ประกอบการแต่ละประเภท สังคมและชุมชนได้ เมื่อนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน ฯ ได้เรียนรู้คู่ประสบการณ์
การท างานมากขึ้น จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ฯ เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาผู้สร้างแรงงานและสถาน
ประกอบการที่ได้สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิดหรือผู้ประกอบการ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
2.1.1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของสถาน                          

ประกอบการและชุมชน 
2.1.2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2.1.3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการและชุมชน 

๒.๒ กลยุทธ์ 
2.2.1 พัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตอบโจทย์ความต้องการของเครือข่ายสถาน

ประกอบการ และชุมชน (วัตถุประสงค์ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒) 
2.2.2 พัฒนาศักยภาพการวิจัยของครูและอาจารย์ให้มี ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 

(วัตถุประสงค์ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๓) 
2.2.3. บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(วัตถุประสงค์ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๓) 
๒.๓ ตัวช้ีวัด 

2.3.1. จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและชุมชน 
2.3.2. จ านวนโครงการวิจัย /สร้างนวัตกรรมที่ผู้เรียน และ/หรืออาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการที่

เป็นเครือข่าย 
2.3.3. จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
2.3.4. จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ 

รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
2.3.5. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ

การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2.3.6. เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งจากแหล่งงบประมาณ 

 ภายในและภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความ
ต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่รับผู้ที่ท างานแล้วเข้าศึกษาในสถาบัน ฯ และได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามที่แต่ละคนเข้า
ศึกษานอกจากนั้นยังมีโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ที่สถาบัน ฯ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งที่จัดในพ้ืนที่ของ
สถาบัน ฯ และ ณ สถานที่ของหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือชุมชนตามความต้องการด้านวิชาชีพของ
สถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 
3.1.1. เพ่ือให้ผู้ที่ท างานแล้วสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับวุฒิการศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
3.1.2. เพ่ือให้หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพผ่านการ

ถ่ายทอดของอาจารย์ตามสาขาวิชาที่สถาบันจัดการศึกษาหรือมีความโดดเด่น 
๓.๒ กลยุทธ์ 

3.2.1. พัฒนาหลักสูตรของสถาบัน ร่วมกับสถานประกอบการรองรับผู้เข้าศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การท างานทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น
(วัตถุประสงค์ ๓.๑.๑) 

3.2.2. พัฒนาทักษะวิชาชีพให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม (วัตถุประสงค์ ๓.๑.๒) 

๓.๓ ตัวช้ีวัด 
3.1.1. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่รองรับผู้ที่ท างาน 
3.1.2. อาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทั้งในและนอกสถาบันเพ่ือ

พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 
3.1.3. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 

                      เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วยการ
สร้างคนดีมีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ ในทุกภาคส่วน ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน รวมทั้งเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมผ่านโครงการในพระราชด าริด้วย การรับผู้เรียนจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศที่มี
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ และส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายสถานประกอบการที่
มีสาขาในต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพ่ือพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้านและมีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔.๑ วัตถุประสงค์ 
4.1.1. เพ่ือให้ผู้เรียน และบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีวินัย 

มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมีทักษะการสื่อสาร 
4.1.2. เพ่ือให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยอันที่

จะน าไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 
4.1.3. เพ่ือให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันได้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

๔.๒ กลยุทธ์ 
4.2.1. ให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกฝนผู้เรียน ผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนของทุก

หลักสูตร ในทุกชั้นปี ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนัก และมีทักษะการสื่อสาร (วัตถุประสงค์ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒) 

4.2.2. จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน 
(วัตถุประสงค์ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒ และ ๔.๑.๓) 

4.2.3. จัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปี (วัตถุประสงค์ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒) 

๔.๓ ตัวช้ีวัด 

4.3.1. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 
4.3.2. ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเทียบกับ

เป้าหมายของโครงการ 
4.3.3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปีผ่านการประเมินตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารทรัพยากร 

                     เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การปรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันการศึกษาที่รวมวิทยาลัยเทคโนโลยี
จิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียน
จิตรลดาถือเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดาตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท าให้ต้องปรับระบบงานทุกด้านจากระบบเอกชนเป็น
ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและ
การเงิน ระบบการจัดซื้อ /จ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐ และทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand ๔.๐ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕.๑ วัตถุประสงค์ 
5.1.1. เพ่ือให้สถาบัน ฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบ

การจัดซื้อ /จ้างสอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐ และทันสมัย 
5.1.2. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ มีความรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
5.1.3. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
5.1.4. เพ่ือให้สถาบันมีแผนระยะยาว (ระยะ ๑๕ ปี) เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

๕.๒ กลยุทธ์ 
5.2.1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ /จ้าง 

สอดรับกับการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ (วัตถุประสงค์ ๕.๑.๑) 
5.2.2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ ทันสมัย ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้

อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (วัตถุประสงค์ ๕.๑.๑) 
5.2.3. อบรม /สอนงานด้านความรู้และความเข้าใจกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน 

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ (วัตถุประสงค์ ๕.๑.๒) 
5.2.4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น (วัตถุประสงค์ ๕.๑.๓) 
5.2.5. จัดท าแผนระยะยาว ๑๕ ปี (วัตถุประสงค์ ๕.๑.๔) 

๕.๓ ตัวช้ีวัด 

5.3.1. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานใน
สังกัดฝ่ายบริหารสถาบัน ฯในระดับดีถึงดีมาก 

5.3.2. จ านวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ /ประกาศ /
ค าสั่งของสถาบัน 

5.3.3. จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
5.3.4. มีแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
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ส่วนที่ ๖ โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร ์
(ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย / โครงการ / ผู้รับผิดชอบ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน” 

๑.๑ วัตถุประสงค ์
๑.๑.๑ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 
๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
๑.๑.๓ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand ๔.๐ 

๑.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรทั้ง
หลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตร
ใหม่ให้เป็น “outcome-
based curriculum” ที่เน้น
ทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม 
(วัตถุประสงค์ ๑.๑.๑ และ 
๑.๑.๓) 

๑.๒.๑.๑ โครงการบัณฑิต 
พันธุ์ใหม่  

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒  
-  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓  
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ คณะ
บริหารธุรกิจ 

๑.๒.๑.๒ โครงการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๕๔,๐๐๐ - - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑.๒.๑.๓ โครงการการปรับปรุง
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ธ.ค. ๒๕๖๑  
- 

พ.ค. ๒๕๖๒ 

- - - - - ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 

๑.๒.๑.๔ โครงการปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  
สาขาเกษตรนวัต 

พ.ค. - ก.ย.  
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒  
-  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ๑,๐๐๐ ๔๒,๗๐๐ - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 
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๑.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๑.๒.๑.๕ โครงการปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาการสร้าง
เครื่องดนตรีไทย 

มิ.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๒๐,๕๕๐ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๑.๒.๑.๖ โครงการจัดตั้งคณะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓  
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑.๒.๑.๗ โครงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
โรงงานอัจฉริยะ ในยุค
อุตสาหกรรม ๔.๐  

- พ.ค. ๒๕๖๒  
–  

พ.ค. ๒๕๖๓ 

-  ๗๙๖,๐๐๐  สถาบัน
เทคโนโลยี
จิตรลดา 

๑.๒.๑.๘ โครงการพัฒนา
ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) 

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
 –  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ๒๖,๘๐๐ ๗๑๐,๖๐๐ - งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝ่ายบริหาร 

๑.๒.๑.๙ โครงการเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษาให้นักศึกษาใน
สถาบันต่างประเทศ 

- ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๓๘,๐๐๐ - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๑.๒.๑.๑๐ โครงการพัฒนา
ผู้สอนในระบบทวิภาคี 

เม.ย. – พ.ค. 
๒๕๖๒ 

- - ๔๖,๘๐๐ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๑.๒.๑.๑๑ การรวมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

เม.ย. – ก.ย.  
๒๕๖๒ 

ต.ค. – ธ.ค.  
๒๕๖๒ 

- ๓๖,๔๙๐ - - งานวิทย
ทรัพยากร 

ฝ่ายวิชาการ 
  



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                                    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า ๒๖ 

๑.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๒.๒ พัฒนาระบบเครือข่าย
อย่างเป็นระบบเพื่อเสริม
ความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวคิด “เรียนคู่
งาน” (วัตถุประสงค์ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓) 

๑.๒.๒.๑ โครงการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายเพ่ือ
ความยั่งยืน 

มี.ค. - มิ.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๑๐,๑๓๐ - - งานพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ

วิชาชีพ 
๑.๒.๒.๒ โครงการโรงเรียน
ความปลอดภัยต้นแบบ
ระดับประเทศ 

- ต.ค. ๒๕๖๒  
-  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๓๘๐,๐๐๐ - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๑.๒.๓ พัฒนาเทคโนโลยีการ
เรียนการสอน ปรับบทบาท 
“ครู” และ “อาจารย์” จาก 
“ผู้สอน” เป็น “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ใน outcome-
based curriculum 
(วัตถุประสงค์ ๑.๑.๑ และ 
๑.๑.๓) 

๑.๒.๓.๑ โครงการการพัฒนา
วิชาชีพตามระบบ PSF 
(Professional Standard 
Framework) 

- ต.ค. ๒๕๖๒  
-  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๒๕,๔๗๐ - งานพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ

วิชาชีพ 
๑.๒.๓.๒ โครงการ PBL 
(Project Based Learning) 

เม.ย. – ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๒๗๑,๓๑๕ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๕๖๗,๐๘๕ ๗,๐๙๒,๗๗๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐  



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                                    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า ๒๗ 

เดิม ขอปรับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

คะแนน 
(เต็ม ๑๐๐) 

๘๐ 
ค่าเฉลี่ย 

วิชาชีพ ๔.๑๑ 
ป.ตรี ๔.๒๑ 

๘๐ ๘๐ 
๑. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

คะแนน 
 (เต็ม ๕) 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๔.๐๐ 
ป.ตรี ๔.๐๐ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๔.๐๐ 
ป.ตรี ๔.๐๐ 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตาม 
outcome-Based curriculum ของสถาบัน 

คะแนน 
(เต็ม ๑๐๐) 

๘๐ 
เทียบ ๓.๘๘ จาก ๕ 
เป็น ร้อยละ ๗๗.๖ 

๘๐ ๘๐ 
๒. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

คะแนน  
(เต็ม ๕) 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๔.๐๐ 
ป.ตรี ๔.๐๐ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๔.๐๐ 
ป.ตรี ๔.๐๐ 

๓. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ของนักเรียนและนักศึกษา 

รางวัล ๑ 
ระดับจังหวัด 

๕๔ 
๑ ๑ 

๓. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ของนักเรียนและนักศึกษา 

รางวัล ๕ ๕ 

๔. ความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการฝึกงาน
ของนักเรียนและนักศึกษาของสถาบัน 

คะแนน 
(เต็ม ๑๐๐) 

๘๐ ๙๑.๙๒ ๘๐ ๘๐ 
๔. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน 

คะแนน 
(เต็ม ๑๐๐) 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๘๐ 
ป.ตรี ๘๐ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๘๐ 
ป.ตรี ๘๐ 

๕. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในสถาน
ประกอบการเป็นเครือข่ายของสถาบัน 

ร้อยละ ๒๐ ๔๒.๒๒ ๒๕ ๓๐ 
๕. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานในสถาน
ประกอบการที่เป็นเครือข่ายของสถาบัน 

ร้อยละ 
ต่ ากว่า  

ป.ตรี ๓๐ 
ป.ตรี ๑๐ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๓๐ 
ป.ตรี ๑๐ 

๖. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ ๗๐ ๑๐๐ ๕ ๘๐ 
๖. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 
ต่ ากว่า  

ป.ตรี ๙๐ 
ป.ตรี ๙๐ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี ๙๐ 
ป.ตรี ๙๐ 

๗. อาจารย์มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในระดับท่ี ๒ ตามแนวทางส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ ๕ ๑๘ ๖ ๗ 
ตัดออกก่อน จะประเมินในแผนพัฒนาสถาบันระยะ ๕ ปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 

  



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                                    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า ๒๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๒.๑.๑ เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
๒.๑.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๒.๑.๓ เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการและชุมชน 

๒.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๒.๑ พัฒนาการวิจัย การ
สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตอบโจทย์ความต้องการของ
เครือข่ายสถานประกอบการ
และชุมชน (วัตถุประสงค์ ๒.๑.๑ 
และ ๒.๑.๒) 

๒.๒.๑.๑ โครงการการวิจัย
นวัตกรรม : การพัฒนาเครื่อง
ผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุ
อินทรีย์ 

มิ.ย. – ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

พ.ค. ๒๕๖๔ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของครูและอาจารย์ให้มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ิมขึน้ 
(วัตถุประสงค์ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๓) 

๒.๒.๒.๑ โครงการคลินิกวิจัย เม.ย. - ก.ค. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ค. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ค. ๒๕๖๔ 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒.๒.๒.๒ โครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของครู 

มิ.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๔๒๖,๐๐๐ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๒.๒.๓ บูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย เพื่อให้
นักเรียนและนักศึกษามีทักษะ
การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (วัตถุประสงค์ 
๒.๑.๑ และ ๒.๑.๓) 

๒.๒.๓.๑ โครงการประกวด
โครงงานนักศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม 

ม.ค. - พ.ค. 
๒๕๖๒ 

ม.ค. - พ.ค. 
๒๕๖๓ 

ม.ค. - พ.ค. 
๒๕๖๔ 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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หน้า ๒๙ 

๒.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒.๒.๓.๒ โครงการประกวด
โครงงานนักเรียนนักศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

ก.ค. -  ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๙๓,๒๔๕ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๒.๒.๓.๓ การพัฒนาเซกเวย์
ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ 

- ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๑๙๕,๐๐๐ - คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒.๒.๓.๔ การพัฒนาหุ่นยนต์สี่
ขาต้นแบบส าหรับการศึกษา
เรียนรู้ 

- ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ๑๒๔,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒.๒.๓.๕ โครงการพัฒนา
งานวิจัยร่วมกับ AIT เพ่ือตอบ
โจทย์สถานประกอบการ 
(โครงการความร่วมมือวิจัยด้าน
การจัดการอาหารร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 

- ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ งานวิจัย บริการ
วิชาการ  

และวิรัชกจิ 
ฝ่ายวิชาการ 

วิชาชีพ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นเงิน ๗๖๙,๒๔๕ ๗๘๙,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐  
  



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                                    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า ๓๐ 

เดิม ขอปรับปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็น
ประโยชน์กับสถานประกอบการและชุมชน 

ผลงาน ๒ ๓ ๒ ๒ 
๑. จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็น
ประโยชน์กับสถานประกอบการและชุมชน 

ผลงาน ๒ ๒ 

๒. จ านวนโครงการวิจัย/สร้างนวัตกรรมท่ีผู้เรียน 
และ/หรืออาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการท่ีเป็น
เครือข่าย 

โครงการ ๒ ๒ ๒ ๒ 
๒. จ านวนโครงการวิจัย /สร้างนวัตกรรมท่ีผู้เรียน 
และ/หรืออาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการที่
เป็นเครือข่าย 

โครงการ ๒ ๒ 

๓. จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน ๑ ๓ ๑ ๑ 

๓. จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ผลงาน ๑ ๑ 

๔. จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน - ๑ ๑ ๑ 

๔. จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ผลงาน ๑ ๑ 

๕. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

ผลงาน ๒ ๘ ๔ ๖ 
๕. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ี
ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน ๔ ๖ 

๖. เงินทุนท่ีสนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ท้ังจากแหล่งงบประมาณภายในและ
ภายนอก 

ร้อยละ 
การเพิ่มขึ้นต่อปี  

๑๐ ๑๖.๕๘ ๑๐ ๑๐ 
๖. เงินทุนท่ีสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท้ังจากแหล่ง
งบประมาณภายในและภายนอก 

ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ต่อปี  

๑๐ ๑๐ 
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หน้า ๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน 
และสังคม 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 
๓.๑.๑ เพื่อให้ผู้ท่ีท างานแล้วสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
๓.๑.๒ เพื่อให้หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพผ่านการถ่ายทอดของอาจารย์ตามสาขาวิชาที่สถาบันจัดการศึกษาหรือมี

ความโดดเด่น 

๓.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรของ
สถาบัน ร่วมกับสถาน
ประกอบการ รองรับ 
ผู้เข้าศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการ
ท างานทั้งหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะ
สั้น (วัตถุประสงค์ ๓.๑.๑) 

๓.๒.๑.๑ โครงการอบรมด้าน
การจัดการธุรกิจอาหาร (Mini 
in Food Business 
Management ๓) 

ม.ค. - ส.ค. 
๒๕๖๒ 

- - ๘๘๗,๐๐๐ - - คณะ
บริหารธุรกิจ 

๓.๒.๑.๒ โครงการพัฒนา
หลักสูตรตามโครงการสร้าง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒  
-  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓  
-  

พ.ค. ๒๕๖๔ 

๕๔๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๔,๐๘๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓.๒.๑.๓ โครงการเสริมสร้าง
ทักษะของบุคลากรเครือข่าย
และผู้สนใจเรื่องการพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรม ๔.๐ (การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนา
โปรแกรมเก็บข้อมูลและควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์) 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                                    แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

หน้า ๓๒ 

๓.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๓.๒.๑.๔ โครงการเสริมสร้าง
ทักษะของบุคลากรเครือข่าย
และผู้สนใจเรื่องการพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรม ๔.๐ (การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
โปรแกรม Machine Learning 
ส าหรับอุตสาหกรรม) 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓.๒.๑.๕ โครงการเสริมสร้าง
ทักษะของบุคลากรเครือข่าย
และผู้สนใจเรื่องการพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรม ๔.๐ (การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
โปรแกรม Machine Vision 
ส าหรับอุตสาหกรรม) 

พ.ค. ๒๕๖๒ 
 -  

ก.ย. ๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
 -  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
 -  

ก.ย. ๒๕๖๔ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๓.๒.๑.๖ โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพและจิตอาสาสู่
ชุมชน 

มิ.ย. – ก.ค. 
๒๕๖๒ 

- - ๓๑,๖๐๐ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 
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หน้า ๓๓ 

๓.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๓.๒.๑.๗ ส่งเสริมศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ในอาคาร 
ระดับท่ี ๑ และศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
ผู้ประกอบการอาหารไทย 
ระดับท่ี ๑ ร่วมกับบริษัท ทรู 
คอร์เปอเรชัน จ ากัด  

มิ.ย. – ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๑๗,๕๐๐ - - โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

๓.๒.๒ พัฒนาทักษะวิชาชีพให้
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ เป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคม (วัตถุประสงค์ ๓.๑.๒) 

๓.๒.๒.๑ โครงการคลินิกวิจัย 
(โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์
ที่ ๒.๒.๒ และ ๓.๒.๒) 

เม.ย. - ก.ค. 
๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ค. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ค. ๒๕๖๔ 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๕๕๔,๑๐๐ ๒,๙๕๘,๐๐๐ ๔,๑๕๘,๐๐๐  
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หน้า ๓๔ 

เดิม ขอปรับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันท่ีรองรับผู้ศึกษาท่ีอยู่ระหว่าง
การท างาน 

จ านวน ๙๐ 
เป็นปีแรกท่ีเปิดรับ

นักศึกษา  
ตามหลักสูตรใหม่ 

๙๐ ๙๐ 
๑. อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถาบันท่ีรองรับผู้ท่ีท างาน 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ 

๒. อาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพท้ังในและนอก
สถาบันเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม 

จ านวน ๑ ๔ ๑ ๑ 

๒. อาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพท้ังในและนอก
สถาบันเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และ
สังคม 

จ านวน ๕ ๖ 

๓. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ 
และทักษะด้านวิชาชีพ 

ร้อยละ ≥ ๗๐ 

ร้อยละ ๑๐๐  
 (คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
๓ โครงการ) 

≥ ๗๐ ≥ ๗๐ 
๓. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ 
และทักษะด้านวิชาชีพ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ 
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หน้า ๓๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

๔.๑ วัตถุประสงค ์
๔.๑.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมีทักษะการ

สื่อสาร 
๔.๑.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 
๔.๑.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันได้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

๔.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๒.๑ ให้ความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกฝนนักเรียน และ
นักศึกษา ผ่านการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนของทุก
หลักสูตรในทุกชั้นปี ให้มีความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีวินัย มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนัก
และมีทักษะการสื่อสาร 
(วัตถุประสงค์ ๔.๑.๑ และ 
๔.๑.๒) 

๔.๒.๑.๑ โครงการ CDTI 
Youtuber 

- พ.ย. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๓ 

พ.ย. ๒๕๖๓ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ๕๒,๑๒๐ ๕๒,๑๒๐ งานบริหารทั่วไป
และสื่อสาร
องค์กร ฝ่าย

บริหาร 

๔.๒.๑.๒ Global Inclusive 
STEM+Leadership Week 
China & Thailand ๒๐๑๙  

ก.พ. – ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๑,๓๕๘,๐๕๐ - - งานวิจัย บริการ
วิชาการ  

และวิรัชกิจ 
ฝ่ายวิชาการ 

วิชาชีพ 
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หน้า ๓๖ 

๔.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๒.๒ จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
(วัตถุประสงค์ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒ 
และ ๔.๑.๓) 

๔.๒.๒.๑ โครงการตลาดนัด
ความรู้สืบสานภูมิปัญญาไทย 

พ.ค - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๑๗,๖๐๐ - - ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 

๔.๒.๒.๒ โครงการรู้จักไทย  
เข้าใจเทศ 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

- - ๑๐๗,๐๐๐ - - ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและ

นักศึกษา 
๔.๒.๓ จัดกิจกรรมตามเทศกาล
และประเพณีประจ าปี 
(วัตถุประสงค์ ๔.๑.๑ และ 
๔.๑.๒) 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นเงิน ๑,๔๘๒,๖๕๐ ๕๒,๑๒๐ ๕๒,๑๒๐  
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หน้า ๓๗ 

เดิม ขอปรับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๖๕ ๗๔.๔๐ ๗๐ ๗๕ 
๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ 

๒. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐ 
๘๔.๐๐ 

๘๕ ๙๐ 
๒. ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเทียบกับเป้าหมายของโครงการ 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐ ๓. บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปีผ่าน
การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ๗๕.๐๐ ๘๕ ๙๐ 
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปี
ผ่านการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ 
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หน้า ๓๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

๕.๑ วัตถุประสงค ์
๕.๑.๑ เพื่อให้สถาบัน ฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ/จ้างสอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐ และทันสมัย 
๕.๑.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ฯ มีความรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ 
๕.๑.๓ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
๕.๑.๔ เพื่อให้สถาบันมีแผนระยะยาว (ระยะ ๑๕ ปี) เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

๕.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๒.๑ พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบ
งบประมาณและการเงิน ระบบ
การจัดซื้อ/จ้างสอดรับกับการ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
(วัตถุประสงค์ ๕.๑.๑) 

๕.๒.๑.๑ โครงการให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน และ
พัสดุ (โครงการสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๓) 

เม.ย. - พ.ค. 
๒๕๖๒ 

เม.ย. - พ.ค. 
๒๕๖๓ 

เม.ย. - พ.ค. 
๒๕๖๔ 

๑๙,๐๐๐ - - ฝ่ายบริหาร  

๕.๒.๑.๒ โครงการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๓ 

เม.ย. - ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๓๓,๑๘๐ ๖,๗๐๐ ๖,๗๐๐ ฝ่ายบริหาร  

๕.๒.๑.๓ โครงการการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ในสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา 

เม.ย. ๒๕๖๒  
–  

ก.ย. ๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
- 

มี.ค. ๒๕๖๓  

- ๘๐,๓๐๐ - - งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 
ฝ่ายบริหาร 
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หน้า ๓๙ 

๕.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการที่
ทันสมัย ให้ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
(วัตถุประสงค์ ๕.๑.๑) 

๕.๒.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
สื่อสารภายใน ยุค ๔.๐ 

เม.ย. ๒๕๖๒ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๒ 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
–  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๑๐๐,๐๔๐ - งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝ่ายบริหาร 

๕.๒.๒.๒ การอบรมจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้วยตัวชี้วัดระดับบุคคล 
(Individual Scorecard : IS) 
และแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development 
Plan : IDP) 

เม.ย. – พ.ค.  
๒๕๖๒ 

เม.ย. ๒๕๖๓ 
–  

ส.ค. ๒๕๖๓ 

- - ๘๐,๓๐๐ - งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 
ฝ่ายบริหาร 

๕.๒.๓ อบรม / สอนงานด้าน
ความรู้และความเข้าใจ
กฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ 
ของสถาบัน ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ 
(วัตถุประสงค์ ๕.๑.๒) 

๕.๒.๓.๑ โครงการให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน และ
พัสดุ (โครงการสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๓) 

เม.ย. - พ.ค. 
๒๕๖๒ 

เม.ย. - พ.ค. 
๒๕๖๓ 

เม.ย. - พ.ค. 
๒๕๖๔ 

๑๙,๐๐๐ - - ฝ่ายบริหาร  

๕.๒.๓.๒ โครงการ
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน
บุคลากรสายสนับสนุนสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา 

ก.ค. - ก.ย.  
๒๕๖๒ 

ก.ค. - ก.ย.  
๒๕๖๓ 

ก.ค. - ก.ย.  
๒๕๖๔ 

๑๐๒,๗๐๐ ๑๐๒,๗๐๐ ๑๐๒,๗๐๐ งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 
ฝ่ายบริหาร 

๕.๒.๔ พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มีความสามารถทาง
วิชาการสูงขึ้น 
(วัตถุประสงค์ ๕.๑.๓) 

๕.๒.๔.๑ โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๒ 

ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๓ 

 

ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๕๓๘,๐๐๐ ๕๓๘,๐๐๐ ๕๓๘,๐๐๐ งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 
ฝ่ายบริหาร 
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หน้า ๔๐ 

๕.๒ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ก าหนดเวลา งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๒.๕ จัดท าแผนระยะยาว 
๑๕ ปี (วัตถุประสงค์ ๕.๑.๔) 

๕.๒.๕.๑ โครงการสัมมนา
จดัท าแผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
ระยะยาว ๑๕ ปี 

- ต.ค. ๒๕๖๒  
–  

ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๓๔๖,๐๐๐ - งานยุทธศาสตร์ 
แผน และ

งบประมาณ 
ฝ่ายบริหาร 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นเงิน ๗๙๒,๑๘๐ ๑,๑๗๓,๗๔๐ ๖๔๗,๔๐๐  
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หน้า ๔๑ 

เดิม ขอปรับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศของสถาบัน ท่ีรองรับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและ
การเงิน ระบบการจัดซ้ือ /จ้าง 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐.๓๘ ๘๐ ๘๐ 

๑. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความพงึพอใจต่อการ
บริการของหน่วยงานในสังกัดฝ่าย
บริหารสถาบัน ฯในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละ ๗๐  ๗๕ 

๒. จ านวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจ
พบว่าไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ /ประกาศ /
ค าสั่งของสถาบัน 

ร้อยละของ
จ านวนเรื่องท่ีผู้
ตรวจสอบสุ่ม

ตรวจทั้งหมดต่อปี 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ ๑๐ 

งานตรวจสอบ
ภายในเพิ่ง

จัดตั้งเมื่อวันท่ี 
๗ พ.ย. ๒๕๖๒ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

๒. จ านวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในตรวจพบว่าไม่สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ /ประกาศ /ค าสั่งของสถาบัน 

ร้อยละของจ านวน
เรื่องที ่

ผู้ตรวจสอบสุ่ม
ตรวจทั้งหมดต่อปี 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

๓. จ านวนครู อาจารย์ท่ีได้เลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

จ านวน ๒ ๓ ๓ ๔ 
๓. จ านวนครู อาจารย์ท่ีได้เลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

จ านวน ๑ ๑ 

๔. มีแผนระยะยาว ระยะ ๑๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๙) 

ระยะเวลาท่ีแล้ว
เสร็จ 

- 

สภาสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗  
เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เสนอให้

จัดท าแผนระยะ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ก่อน 

๔. มีแผนพัฒนาสถาบัน ฯ  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

 ๑ แผน 
รวบรวม

โครงการตาม
แผนแล้วเสร็จ 

ได้รับอนุมัติ
แผนจาก 

สภาสถาบัน ฯ  
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หน้า ๔๒ 

สรุปงบประมาณโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน” ๑๕ ๓,๕๖๗,๐๘๕ ๗,๐๙๒,๗๗๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสถานประกอบการและชุมชน 

๘ ๗๖๙,๒๔๕ ๗๘๙,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ตอบสนอง
ความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

๘ ๑,๕๕๔,๑๐๐ ๒,๙๕๘,๐๐๐ ๔,๑๕๘,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม 

๔ ๑,๔๘๒,๖๕๐ ๕๒,๑๒๐ ๕๒,๑๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

๙ ๗๙๒,๑๘๐ ๑,๑๗๓,๗๔๐ ๖๔๗,๔๐๐ 

รวมงบประมาณ ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔ ๘,๑๖๕,๒๖๐ ๑๒,๐๖๕,๖๓๐ ๑๐,๗๙๗,๕๒๐ 
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หน้า ๑ 

 

จัดท ำโดย 

งำนยุทธศำสตร์ แผน และงบประมำณ 

ฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนสถำบันเทคโนโลยีจติรลดำ 
 

ที่ปรกึษำ 

รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วทิย์  

ท่ีปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

นางเรวด ีรุ่งจตุรงค์  

ท่ีปรึกษาด้านแผน การเงินและการพัสดุ 

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพ (๖๐๔) ส านักพระราชวัง สนามเสอืป่า 

ถนนศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 


