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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด ารแิบบ “เรียนคู่งาน” 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

1.1  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในด้านทักษะวิชาชีพในระดับดีถึงดีมาก 

คะแนน 801 ค่าเฉลี่ย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.11 

ระดับปริญญาตรี 4.21 

บรรลุเป้าหมาย  

1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตาม outcome-based 
curriculum ของสถาบัน 

คะแนน 801 3.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย เทียบ 3.88 จาก 5 จะได้ร้อยละ 77.6 

1.3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิของนักเรียนและนักศึกษา  

รางวัล 1 54 บรรลุเป้าหมาย ข้อมูลปีการศึกษา 2561 
รางวัลระดับจังหวัด 54 รางวัล 

1.4 ความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการฝึกงานของนักเรียนและ
นักศึกษาของสถาบัน 

คะแนน 80 91.92 บรรลุเป้าหมาย  

1.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในสถานประกอบการ 
เป็นเครือข่ายของสถาบัน 

ร้อยละ 20 42.44 บรรลุเป้าหมาย  

1.6 ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 70 100 บรรลุเป้าหมาย  

1.7 อาจารย์มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ 2  
ตามแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. 

ร้อยละ 5 18 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเกณฑ์ PSF ยังอยูในระหว่าง
การปรับปรุง สถาบันจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้าเยี่ยมชมการสอนของอาจารย์ 
พิจารณา มคอ.3 ระดับปริญญาตรีและ
ประเมินการสอนโดยใช้เกณฑ์การปรับ

บทบาทจาก “ผู้สอน” เป็น 
“ผู้อ านวยการเรียนรู้" 

  หมายเหตุ 1. มีความคลาดเคลื่อนในการก าหนดเป้าหมายเนื่องจากการวัดความพึงพอใจที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นคะแนนที่เป็นระดับ 1-5 
   2. ข้อมูลที่เก่ียวกับการศึกษาใช้ข้อมูลของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

2.1 จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐท์ี่เป็นประโยชน์กับ 
สถานประกอบการและชุมชน 

ผลงาน 2 3 บรรลุเป้าหมาย  

2.2  จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1 3 บรรลุเป้าหมาย  

2.3  จ านวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

ผลงาน - 1 บรรลุเป้าหมาย  

2.4  จ านวนโครงการวิจัย / สร้างนวตักรรมที่ผู้เรียน และ / หรือ
อาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย 

โครงการ 2 2 บรรลุเป้าหมาย  

2.5  เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ทั้งจากแหล่งงบประมาณภายในและภายนอก 

ร้อยละ 
การเพ่ิมขึ้น

ต่อปี 

10 16.58 บรรลุเป้าหมาย  

2.6  ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 2 8 บรรลุเป้าหมาย  

  หมายเหตุ 1. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ไดต้ั้งเป้าหมายตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

3.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่รองรับ 
ผู้ศึกษาที่อยู่ระหว่างการท างาน 

จ านวน 90 - - เป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา ตาม
หลักสูตรใหม่ 

3.2 จ านวนอาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ด้านวิชาชีพทัง้ในและนอกสถาบัน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชน และสังคม 

จ านวน 1 4 บรรลุเป้าหมาย  

3.3 ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ ร้อยละ  70 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย คณะบริหารธุรกิจ 8 โครงการ และ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 โครงการ 

 

  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

4.1 นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 65 74.40 บรรลุเป้าหมาย  

4.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปี 
ผ่านการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ร้อยละ 80 
84.00 

บรรลุเป้าหมาย  

4.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย  

4.4 บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ามวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 75.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

5.1  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถาบัน ที่รองรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
งบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซ้ือ/จ้าง  

ร้อยละ 80 80.38 บรรลุเป้าหมาย  

5.2  จ านวนเร่ืองที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่
สอดคล้องกับข้อบังคับ/ประกาศ/ค าสั่งของสถาบัน  

ร้อยละของจ านวนเร่ือง
ที่ผู้ตรวจสอบสุ่มตรวจ

ทั้งหมดต่อปี 

ไม่เกินร้อยละ 10 - - เนื่องจากงานตรวจสอบภายในเพ่ิงจัดตั้ง 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

5.3  จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เล่ือนต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น จ านวน 2 3 บรรลุเป้าหมาย  

5.4  มีแผนระยะยาวระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2565-2579) ระยะเวลาที่แลว้เสร็จ - - - จะเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 2563  
โดยสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 7  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563  
เสนอให้จัดท าแผนระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ก่อน 

 


