
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

 
  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริแบบ “เรียนคู่งาน” 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

1.1  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในด้านทักษะวิชาชีพ ในระดับดีถึงดีมาก 

คะแนน1 80    

1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตาม outcome-based 
curriculum ของสถาบัน2 

คะแนน 80    

1.3 รางวัลจากการแข่งขันทกัษะวิชาชีพระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ของนักเรียนและนักศึกษา  

รางวัล 1 5 บรรลุเป้าหมาย ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ 
ระดับชาติ 4 รางวัล 
1. รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล จากการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติดว้ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 คร้ังที่ 2 
2. รางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล จากการแข่งขันทักษะรายการ Makro horeca 
Challenge 2019 ประเภทอาหารเอเชีย รุ่นเยาวชน  
3. รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล จากส านกังานการวจิัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน 
วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
ระดับจังหวัด 1 รางวัล 
3. รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ“Innovedex 2020” 
ประจ าป ี2563 

1.4 ความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการฝึกงานของนักเรียนและ
นักศึกษาของสถาบัน3 

คะแนน 80    

1.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในสถานประกอบการเป็น
เครือข่ายของสถาบัน4  

ร้อยละ 25    

1.6 ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 75 64.12  ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน 2562 

1.7 อาจารย์มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ 2  
ตามแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. 

ร้อยละ 6    

                                                           
1 เสนอเปลี่ยนหนว่ยนับเป็น “คะแนน (เต็ม 5)” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2 เสนอขอเปลี่ยนเป็น “ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มคีุณสมบัติการเป็นมืออาชีพ” และเปลี่ยนหน่วยนับเป็น “รอ้ยละ” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 เสนอขอเปลี่ยนเป็น “คะแนนประเมินการฝึกงานของนักเรียนและนักศกึษา” 
4 เสนอขอตัดออก เนือ่งจากมกีรณีที่สถานประกอบการเครือข่ายประสงค์จะไดน้ักศกึษาไปท างานด้วย แตน่กัศึกษาไมอ่ยากท างาน ณ สถานประกอบการนัน้ ๆ 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

2.1 จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กบั 
สถานประกอบการและชุมชน 

ผลงาน 2    

2.2  จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1    

2.3  จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1    

2.4  จ านวนโครงการวิจัย / สร้างนวัตกรรมที่ผู้เรียน และ / หรือ
อาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย 

โครงการ 2    

2.5  เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวตักรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ทั้งจากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอก 

ร้อยละ 
การเพิ่มขึ้น

ต่อปี 

10   ข้อมูลจากงานวิจยั บรกิารวิชาการ และวิรัชกิจ 
ปี 2562 อนุมัติเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯ จ านวน 919,200 บาท 
ปี 2563 เป้าหมายเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็นเงิน 1,011,120 บาท 
ปี 2563 (6 เดือน) อนุมัติเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ฯ แลว้ จ านวน 300,000 บาท 

2.6  ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 4    

 
  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

3.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถาบันที่รองรับ 
ผู้ศึกษาที่อยู่ระหวา่งการท างาน 

จ านวน 90    

3.2 จ านวนอาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านวิชาชีพทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชน และสังคม 

จ านวน 1 1 บรรลุเป้าหมาย ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ 
1. รศ.ดร.วรา วราวิทย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในงาน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 
14 ณ มหาวิทยาลยัพะเยา 

3.3 ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะดา้นวิชาชีพ ร้อยละ  70    

 

  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
การบรรลุเป้าหมาย 

หมายเหต ุ

4.1 นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 70    

4.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปี 
ผ่านการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ร้อยละ 85    

4.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  ร้อยละ 85   ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ 
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารไทย-ฮ่องกง จ านวน 15 คน 

4.4 บุคลากรของสถาบันเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ามวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85    

 

  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

5.1  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ที่รองรับระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล ระบบ
งบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซ้ือ/จ้าง  

ร้อยละ 80    

5.2  จ านวนเร่ืองที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่า 
ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ/ประกาศ/ค าสัง่ของสถาบัน  

ร้อยละของจ านวนเร่ือง
ที่ผู้ตรวจสอบสุ่มตรวจ

ทั้งหมดต่อปี 

ไม่เกินร้อยละ 7    

5.3  จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จ านวน 3    

5.4  มีแผนระยะยาวระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2565-2579) ระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ภายในเดือน 
กันยายน 2563 

  ตามมติสภาสถาบันฯ ให้ด าเนินการจัดท าแผนระยะ 5 ปกี่อน  
และขณะนี้อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 


