
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

(6 เดือน) 

 
มีนาคม 2564 

     สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการ ปงีบประมาณ 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 ปีก่อน 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 

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 

โดยสถาบัน ฯ มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 33.49 จากแผนงานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 46.64 และผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 31.36 จากแผนเงินที่ตั้งไว้ร้อยละ 48.53 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ มีผลการ
ด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เปน็ไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ส่วนงาน/หน่วยงานไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากได้ จึงต้อง
ปรับรูปแบบการจดักิจกรรมเปน็รปูแบบออนไลน์ หรือเลื่อนระยะเวลาการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดข้ึีน  

1



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน 

หน่วย : รอ้ยละ 

แผนเงิน 

หน่วย : รอ้ยละ (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน ผล 

ภาพรวม 
46.64 33.49 48.53 

(166.0989) 

31.36 

(107.3530) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ  

“เรียนคู่งาน”  

51.46 38.65 48.81 

(65.4048) 

22.59 

(30.2787) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การจัดการศึกษาแบบ “งานคูเ่รียน” เพื่อ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของ

สถานประกอบการ ชุมชน และสงัคม 

39.67 23.73 27.94 

(2.3501) 

5.27 

(0.4436) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

46.77 24.00 49.73 

(2.0986) 

6.76 

(0.2851) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมไทย และการเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรม  

51.28 41.35 40.30 

(0.4574) 

6.05 

(0.0686) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การปรับเปลีย่นเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับ

ของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

44.02 39.73 49.25 

(95.7877) 

39.22 

(76.2768) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน” 

 

โครงการ 

แผนงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผนเงิน 

หน่วย : ร้อยละ (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน ผล 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 
51.46 38.65 48.81 

(65.4048) 

22.59 

(30.2787) 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี  
(5 โครงการ/กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ์ 62 รายการ) 

59.97 60.37 74.59 

(35.8306) 

22.33 

(10.7257) 

2. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักเรียนและ
นักศึกษา (23 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

67.41 61.44 55.33 

(1.5059) 

16.43 

(0.4472) 

3. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา  
(15 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

42.75 5.80 31.48 

(0.5834) 

0.00 

(0.0000) 

4. กิจกรรมกับเครือข่าย  
(3 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

50.00 20.00 20.47 

(0.5054) 

0.00 

(0.0000) 

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

62.50 61.00 67.89 

(6.2197) 

23.16 

(2.1214) 

6. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  
(2 กิจกรรมย่อย และครุภัณฑ์ 5 รายการ) 

26.15 23.28 29.76 

(20.7596) 

24.34 

(16.9841) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

 

โครงการ 

แผนงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผนเงิน 

หน่วย : ร้อยละ (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน ผล 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2 
39.67 23.73 27.94 

(2.3501) 

5.27 

(0.4436) 

1. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  
(7 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

46.00 24.14 40.66 

(1.7818) 

0.90 

(0.0396) 

2. โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้  
(14 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

33.33 23.33 14.10 

(0.5683) 

10.02 

(0.4039) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

ท่ีตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน  

 

โครงการ 

แผนงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผนเงิน 

หน่วย : ร้อยละ (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน ผล 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3 
46.77 24.00 49.73 

(2.0986) 

6.76 

(0.2851) 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
(7 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

44.00 14.00 51.34 

(1.8640) 

5.07 

(0.1840) 

2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  
(6 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

49.55 34.00 39.80 

(0.2346) 

17.16 

(0.1011) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  

 

โครงการ 

แผนงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผนเงิน 

หน่วย : ร้อยละ (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน ผล 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4 
51.28 41.35 40.30 

(0.4574) 

6.05 

(0.0686) 

1. โครงการกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
(1 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

73.00 46.50 73.00 

(0.3013) 

7.27 

(0.0299) 

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
(4 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

59.40 59.70 67.62 

(0.0593) 

31.35 

(0.0274) 

3. โครงการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
(2 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

21.43 17.86 15.25 

(0.0967) 

1.76 

(0.0111) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปล่ียนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและ 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

 

โครงการ 

แผนงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผนเงิน 

หน่วย : ร้อยละ (ล้านบาท) 

แผน ผล แผน ผล 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 5 
44.02 39.73 49.25 

(95.7877) 

39.22 

(76.2768) 

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

55.75 55.56 50.52 

(25.7664) 

20.11 

(10.2561) 

2. การด าเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการวิชาชีพ  
(2 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

45.00 45.00 49.01 

(1.2712) 

10.06 

(0.2608) 

3. การด าเนินงานสนับสนุนด้านกิจการนักเรียนและนักศึกษา (14 
โครงการ/กิจกรรมย่อย  
และครุภัณฑ์ 12 รายการ) 

60.61 52.55 53.86 

(16.5593) 

53.93 

(16.5808) 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
(14 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

42.75 28.01 39.89 

(1.6543) 

12.83 

(0.5321) 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
(2 โครงการ/กิจกรรมย่อย) 

10.00 7.29 17.13 

(0.1225) 

12.48 

(0.0892) 

6. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 50.00 50.00 47.88 

(50.4138) 

46.11 

(48.5576) 
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