
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ธันวาคม 2562 

     สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 



แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 

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. 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรียนคู่งาน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของ 

 สถานประกอบการ และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการศึกษาแบบงานคู่เรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการ 

 ด้านวิชาชีพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารทรัพยากร 

  



2. ตัวช้ีวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรยีนคู่งาน” 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของผู้เรียน 

2. เพื่อเพิ่มบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผูส้ าเร็จการศึกษาในด้านทักษะ
วิชาชีพ คะแนน (เต็ม 5) 

ต่ ากวา่ ป.ตรี 4.00 

ป.ตรี 4.00 
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คะแนน (เต็ม 5) 
ต่ ากวา่ ป.ตรี 4.00 

ป.ตรี 4.00 
3. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจงัหวดั ระดบัภาค 
ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิของนักเรียนและนักศึกษา 

รางวัล 5 

4. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน 
คะแนน (เต็ม 100) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 80 
ป.ตรี 80 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ
สถาบัน 

ร้อยละ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 30 

ป.ตรี 10 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษามงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 90 

ป.ตรี 90 
 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม ่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63      3,600,000  
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
เกษตรนวตั 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63          42,700  

3. โครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ต.ค. 62 - ก.ย. 63      1,500,000  
4. โครงการจดัตัง้ศูนยเ์รียนรู้โรงงานอัจฉริยะ ในยคุอุตสาหกรรม 4.0 ต.ค. 62 - ก.ย. 63         796,000  
5. โครงการพฒันาห้องเรียนอัจฉรยิะ (Smart Classroom) ต.ค. 62 - ก.ย. 63         710,600  
6. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้นักศึกษาในสถาบันต่างประเทศ ต.ค. 62 - ก.ย. 63          38,000  
7. โครงการโรงเรียนความปลอดภยัต้นแบบระดับประเทศ ต.ค. 62 - ก.ย. 63         380,000  
8. โครงการการพฒันาวิชาชีพตามระบบ PSF (Professional Standard 
Framework) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63          25,500  

9. โครงการการรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด สถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา 

ต.ค. - ธ.ค. 62          29,290  



โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,122,090 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการและชุมชน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับสถาน
ประกอบการและชุมชน 

ผลงาน 2 

2. จ านวนโครงการวิจัย /สร้างนวัตกรรมที่ผูเ้รียน และ/หรืออาจารย์ท า
ร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย 

โครงการ 2 

3. จ านวนผลงาน สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดบัชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1 

4. จ านวนผลงาน สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1 

5. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติหรือระดับนานาชาต ิ
หรือสิ่งประดษิฐท์ี่ได้รับการจดสิทธิบตัร/ 
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 4 

6. เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ์ทัง้
จากแหลง่งบประมาณภายในและภายนอก 

ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ต่อปี  

10 

 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการการวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาเคร่ืองผลิตดินจากเศษอาหาร
และวัสดุอินทรีย ์

ต.ค. 62 - พ.ค. 63      200,000  

2. โครงการคลินิกวิจัย ต.ค. 62 - ก.ย. 63 18,000  
3. โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อสง่เสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
และนวัตกรรม 

ม.ค. - พ.ค. 63 32,000  

4. โครงการพฒันางานวิจัยร่วมกับ AIT เพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการ 
(โครงการความร่วมมือวิจัยด้านการจดัการอาหารร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 220,000  

5. โครงการพฒันาเซกเวย์ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 195,000  



โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. โครงการพฒันาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบส าหรับการศึกษาเรียนรู้ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 124,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 789,000 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของ ชุมชน และสังคม 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้ที่ท างานแล้วสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพผ่านการถ่ายทอดของอาจารย์

ตามสาขาวิชาที่สถาบันจัดการศึกษาหรือมีความโดดเด่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่รองรับผูท้ี่ท างาน ร้อยละ 70 
2. อาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทัง้ในและ
นอกสถาบันเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

จ านวน 5 

3. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะดา้นวิชาชีพ ร้อยละ 70 
 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพฒันาหลักสตูรตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 2,880,000  

2. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชงิปฏิบตัิการ
เร่ืองพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 20,000  

3. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชงิปฏิบตัิการ
เร่ืองการพัฒนาโปรแกรม Machine Learning ส าหรับอุตสาหกรรม) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 20,000  

4. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชงิปฏิบตัิการ
เร่ืองการพัฒนาโปรแกรม Machine Vision ส าหรับอุตสาหกรรม) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 20,000  

5. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชงิปฏิบตัิการ
เร่ืองการพัฒนาโปรแกรม Machine Vision ส าหรับอุตสาหกรรม) 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 20,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,940,000 
 

  



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 

2. ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมเทียบกับเปา้หมายของโครงการ 

ร้อยละ 85 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปผี่านการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 

 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. โครงการ CDTI Youtuber พ.ย. 62 - ก.ย. 63 52,200  
3. โครงการ ASEAN DAY มิ.ย. 63 - ก.ย. 63 61,000  
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านการจดัการเทศกาลส าคญั พ.ย. 62 - ก.ย. 63 17,800  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 131,000 
 

  



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 70 

2. จ านวนเร่ืองทีห่น่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ /ประกาศ /ค าสัง่ของสถาบัน 

ร้อยละของจ านวน
เร่ืองที่ผู้ตรวจสอบสุ่ม
ตรวจทั้งหมดต่อป ี

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

3. จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จ านวน 1 
4. มีแผนพฒันาสถาบัน ฯ  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

1 แผน 
รวบรวมโครงการ
ตามแผนแล้วเสร็จ 

 

โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการจดัท าระบบควบคุมภายใน เม.ย. - ก.ย. 63 6,700  
2. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายใน ยคุ 
4.0 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 500,000  

3. โครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้วยตัวชี้วดัระดับ
บุคคล (Individual Scorecard : IS) และแผนพฒันารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 

เม.ย. - ส.ค. 63 74,300  

4. โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดงูานบุคลากรสายสนับสนุน ก.ค. - ก.ย. 63 391,100  
5. โครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ ก.ค. - ก.ย. 63 313,000  
6. โครงการสัมมนาจดัท าแผนระยะ 5 ป ี   346,000  
7. โครงการใหค้วามรู้เชงิปฏิบัติการเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน 
และพัสด ุ

เม.ย. - พ.ค. 63 -  

8. โครงการการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) ในสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 47,800  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,678,900 

 



 


