
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กันยายน 2563 

     สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 



แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 มาตรา 22 (1) ก าหนดให้สภาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบัน ฯ และวางนโยบายรวมทั้ง
อนุมัติแผนพัฒนาสถาบัน ฯ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ฯ ประกอบกับสถาบัน ฯ ใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx) จึงพิจารณาก าหนดแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศดังกล่าว สถาบัน ฯ ได้จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์แรกเพียง 3 ปกี่อน คือช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2564 และได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา ในคราวประชุมครั้งท่ี 6 (1/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
และได้รับอนุมัติการปรับปรุงตัวชี้ วัดจากสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในคราวประชุม ครั้งท่ี  10 
(5/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพุธท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
“สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ ด้านเทคโนโลยีบนฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ “เรียนคู่งาน 

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

ปรัชญา 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู้ สู้งานหนัก 

วิสัยทัศน ์
สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พันธกิจ 
- สอนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีแบบ“เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 
- วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 
- บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
- อนุรักษ์และสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  



ในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรียนคู่งาน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาแบบงานคู่เรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการ 

 ด้านวิชาชีพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของ 

 สถานประกอบการ และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารทรัพยากร 

  



2. ตัวช้ีวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรยีนคู่งาน” 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของผู้เรียน 

2. เพื่อเพิ่มบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา คะแนน (เต็ม 5) 

ต่ ากวา่ ป.ตรี 4.00 

ป.ตรี 4.00 
2. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจงัหวดั ระดบัภาค 
ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาตขิองนักเรียนและนักศึกษา 

รางวัล 5 

3. คะแนนประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักเรียนและนักศึกษาฝกึงาน 
คะแนน (เต็ม 100) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 80 
ป.ตรี 80 

 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและต่ ากวา่ปรญิญาตรี 
(5 โครงการ/กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ์ 62 รายการ) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 50,014,600  

2. โครงการจดักิจกรรมพัฒนาทักษะทางวชิาชีพของนักเรียนและ
นักศึกษา (23 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 2,721,600  

3. โครงการจดักิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา 
(15 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

พ.ย. 63 - ส.ค. 64 1,176,000  

4. กิจกรรมกับเครือขา่ยความร่วมมือ (3 โครงการ/กิจกรรมย่อย) พ.ย. 63 - เม.ย. 
64 

6,426,400  

5. โครงการจดัตัง้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวตั 
(2 โครงการ/กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ์ 37 รายการ) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 9,161,900  

6. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษ 
(2 กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ ์5 รายการ) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 61,246,400  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 130,746,900 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของ ชุมชน และสังคม 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้ที่ท างานแล้วสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพผ่านการถ่ายทอดของอาจารย์

ตามสาขาวิชาที่สถาบันจัดการศึกษาหรือมีความโดดเด่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่รองรับผูท้ี่ท างาน ร้อยละ 70 
2. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะดา้นวิชาชีพ ร้อยละ 70 
 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  
(7 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,105,000 

2. โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้  
(14 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,581,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,686,900 
 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการและชุมชน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับสถาน
ประกอบการและชุมชน 

ผลงาน 2 

2. จ านวนผลงาน สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดบัชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1 

 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
(13 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64  4,220,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,220,000 
 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลกูฝังปรัชญาสถาบัน การอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทย  

และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมีทักษะการสื่อสาร 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันได้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 70 

 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(7 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 2,475,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,475,900  
 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเปน็สถาบันการศกึษาในก ากับของรัฐและการพฒันาประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารทรพัยากร ของสถาบันเทคโนโลยจิีตรลดา 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สถาบัน ฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซ้ือ/จ้างสอดรับกับการเป็น

หน่วยงานของรัฐ และทันสมัย 
2. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
3. เพื่อให้สถาบันมีแผนระยะ 5 ปี เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิานที่มีความพงึพอใจต่อการ
บริการของหน่วยงานในสังกัดฝา่ยบริหารสถาบันในระดับดถีึงดีมาก 

ร้อยละ 75 

2. จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คน 1 
 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการด าเนินงานสนับสนุนด้านการบริหาร 
(4 โครงการ/กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ์ 20 รายการ) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 90,991,900  

2. โครงการด าเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการวชิาชีพ 
(2 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 2,593,900  

3. โครงการด าเนินงานสนับสนุนด้านกิจการนักเรียนและนักศึกษา 
(14 โครงการ/กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ ์12 รายการ) 

ต.ค 63 - ก.ย. 64 28,628,500  

4. โครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ (14 โครงการ/กิจกรรมย่อย) ธ.ค. 63 - ส.ค. 64 5,670,500  
5. โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน (2 โครงการ/กิจกรรมย่อย) ธ.ค. 63 - ส.ค. 64 715,400  
6. รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ ต.ค 63 - ก.ย. 64 105,301,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 233,901,200 
 

 

 



 


