
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตุลาคม 2563 

     สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

ตามที่สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในคราวประชุมครั้งที่ 6 (1/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่  

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2562 - 2564 ซึ่งเป็น

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ฯ ฉบับแรก หลังจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 

ในการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา พ.ศ. 2562-2564 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนและผลการ

ด าเนินงานตามโครงการที่ด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าตัวช้ีวัดบางส่วนไม่สอดคล้องกับบริบทของ

สถาบันฯ จึงได้พิจารณาเสนอทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดในการประเมินผลตามแผน โดยสภาสถาบันฯ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (5/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับล าดับ

ของประเด็นยุทธศาสตร์เป็นดังนี้ 

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 

รวมทั้งเห็นชอบให้ปรับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายใหม่ เพื่อการประเมินผล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป็นต้นไป 

สถาบัน ฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแต่ละ

โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ปรับใหม่แล้ว เพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อสภาสถาบัน ฯ และเป็นข้อมูลในการพัฒนา

สถาบัน ฯ ในระยะต่อไป  
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โดยสรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์จ านวน 16 ตัวช้ีวัด จากจ านวน 23 

ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 69.57 ของจ านวนตัวช้ีวัดตามแผนในปี 2563 ทั้งหมด โดยที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงานตามแผน ตลอดจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้นเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อย่างแพร่หลาย บางส่วนต้องงดบางส่วนต้องเลื่อนการจดักิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วาง

ไว้ รวมทั้งการปรับวิธีการด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงต้อง

ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด แต่ทุก

ภาคส่วนของสถาบันฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2562 - 2564 อย่าง

ต่อเนื่อง 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชด าริ แบบ “เรยีนคู่งาน” 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ี สามารถประเมินผลและบรรลุเป้าหมาย 5 ใน  
6 ตัวชี้วัด เน่ืองจากจะมีการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดอีก 1 ตัวชี้วัดในปีการศึกษา 2563 (ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรวมของทุกโครงการที่ มีการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 
7 โครงการ ใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,572,025.58 บาท บรรลุเป้าหมายของโครงการ 
จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษาให้นักศึกษาในสถาบันต่างประเทศ เน่ืองจากเด็กที่สอบผ่านน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งน้ี โครงการพัฒนา
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ขยายระยะเวลาการด าเนินการเน่ืองจากอยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์
ตามที่ได้รับพระราชทานงบประมาณ และโครงการการพัฒนาวิชาชีพตามระบบ PSF ไม่ได้จัดกิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

นอกจากน้ันการฝึกงานตลอดจนการเข้าท างานในสถานประกอบการของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปได้ยากในช่วง
สถานการณ์ดังกล่าว จึงท าให้ไม่สามารถประเมินผลการบรรลุเป้าหมายที่เก่ียวเน่ืองกับสถานประกอบการดังกล่าวได้ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในดา้นทักษะวิชาชพี 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 
4.00 

N/A 
จะเร่ิมด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2563 (ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ป.ตรี 4.00 N/A 
จะปรับเพิ่มโดเมนที่ 6  

ในแบบประเมิน 
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 
4.00 

N/A 
 

จะประเมินในปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

ป.ตรี 4.00 4.08 บรรลุเป้าหมาย 
3. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับชาต ิ
หรือระดับนานาชาต ิของนักเรียนและ
นักศึกษา 

รางวัล 5 22 บรรลุเป้าหมาย 

4. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน 

คะแนน 
(เต็ม 
100) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 80 N/A 
ต่ ากว่าปริญญาตรีจะประเมินปีการศึกษา 

2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ป.ตรี 80 88.55 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาท างานในสถาน
ประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ
สถาบัน 

ร้อยละ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 

30 
N/A ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 

ป.ตรี 10 3.68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษามงีานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
ต่ ากว่า ป.ตรี 

90 
100 บรรลุเป้าหมาย 

ป.ตรี 90 93.55 บรรลุเปา้หมาย 

 

  

โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 
บรรลุเป้าหมาย 

  √= บรรล ุ
  ×= ไมบ่รรล ุ

งบประมาณ 
ที่ใช ้

หมายเหตุ 

1. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม ่ ✓ 516,361.95  
2. โครงการปรับปรุงหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาเกษตรนวัต  -  

3. โครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1,180,921.33 

รับนักศึกษา 
ปีแรก 37 คน 

4. โครงการจดัตัง้ศูนยเ์รียนรู้โรงงานอัจฉริยะ ในยคุ
อุตสาหกรรม 4.0  796,000.00  

5. โครงการพฒันาห้องเรียนอัจฉรยิะ (Smart Classroom) อยู่ระหว่างด าเนินการ เร่ิม พ.ย. 2563 
6. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้นักศึกษาในสถาบัน
ต่างประเทศ 

X 
คะแนนสอบภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษา  

ต่ ากว่าคา่เปา้หมาย (ต่ ากว่าระดบั 2) 
7. โครงการการรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  24,557.40  

8. โครงการโรงเรียนความปลอดภยัต้นแบบระดับประเทศ  54,184.90  
9. โครงการการพฒันาวิชาชีพตามระบบ PSF (Professional 
Standard Framework) 

ด้วยสถานการณ์โควดิ – 19 จึงเลื่อนการจัดโครงการเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,572,025.58  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 น้ี สามารถประเมินผลและบรรลุเป้าหมาย 5 ใน 6 ตัวชี้วดั 
บางส่วนยังไม่สามารถประเมินผลตามตัวชี้วัดได้ เน่ืองจากจะเร่ิมด าเนินการในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรวมของทุกโครงการที่มีการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 5 
โครงการ ใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 534,125.39 บาท บรรลุเป้าหมายของโครงการจ านวน 

3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเซกเวย์
ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบส าหรับการศึกษาเรียนรู้ เน่ืองจากเบิกจ่ายงบประมาณ
ไปแล้ว 2 งวด และอยู่ระหว่างท ารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการ ทั้งน้ี โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับ AIT เพื่อตอบ
โจทย์สถานประกอบการ (โครงการความร่วมมือวิจัยด้านการจัดการอาหารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) ไม่ได้จัด
กิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1. จ านวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับ
สถานประกอบการและชุมชน 

ผลงาน 2 2 บรรลุเป้าหมาย 

2. จ านวนโครงการวิจัย /สร้างนวัตกรรมที่ผูเ้รียน และ/
หรืออาจารย์ท าร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นเครือข่าย 

โครงการ 2 5 บรรลุเป้าหมาย 

3. จ านวนผลงาน สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผูเ้รียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1 2 บรรลุเป้าหมาย 

4. จ านวนผลงาน สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวลัระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 1 1 บรรลุเป้าหมาย 

5. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิหรือสิง่ประดษิฐท์ี่ได้รับการจดสิทธิบตัร/ 
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 4 15 บรรลุเป้าหมาย 

6. เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวตักรรม และ
สิ่งประดษิฐท์ั้งจากแหลง่งบประมาณภายในและภายนอก 

ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นต่อป ี 

10 - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 
บรรลุเป้าหมาย 

  √= บรรล ุ
  ×= ไมบ่รรล ุ

งบประมาณ 
ที่ใช ้

หมายเหตุ 

1. โครงการการวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาเคร่ืองผลิตดิน
จากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย ์ ✓ 199,576.91  

2. โครงการคลินิกวิจัย ✓ -  
3. โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อสง่เสริมการวิจัย 
สิ่งประดษิฐ ์และนวัตกรรม ✓ 19,286.00  

4. โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อสง่เสริมการวิจัย 
สิ่งประดษิฐ ์และนวัตกรรม ✓ - 

เป็นโครงการเดยีวกับ
โครงการที ่3 

5. การพฒันาเซกเวย์ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ × 131,379.25 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 
2 งวด และอยู่ระหวา่งท า

รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปดิ
โครงการ 

6. การพฒันาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบส าหรับการศึกษาเรียนรู้ 
× 183,883.23 

7. โครงการพฒันางานวิจัยร่วมกับ AIT เพื่อตอบโจทย์สถาน
ประกอบการ (โครงการความร่วมมือวิจัยดา้นการจัดการ
อาหารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยแีหง่เอเชยี) 

- - 
ด าเนินโครงการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 534,125.39  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของ ชุมชน และสังคม 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 น้ี สามารถประเมินผลและบรรลุเป้าหมาย 1 ใน 3 ตัวชี้วดั 
ส่วนอีก 2 ตัวชี้วัดไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องเลื่อน
การจัดกิจกรรมเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรวมของทุกโครงการที่มีการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 2 
โครงการ บรรลุเป้าหมายของโครงการจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี มีจ านวน 3 โครงการไม่สามารถ
ประเมินได้  ได้แก่ โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการพัฒนาระบบอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) โครงการ
เสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาโปรแกรม Machine Learning ส าหรับอุตสาหกรรม) และโครงการเสริมสร้างทักษะของ
บุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเร่ืองการพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
พัฒนาโปรแกรม Machine Vision ส าหรับอุตสาหกรรม เน่ืองจากต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่
รองรับผู้ที่ท างาน 

ร้อยละ 70 - - 

2. อาจารย์เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพทัง้ในและนอกสถาบันเพื่อพฒันาหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคม 

จ านวน 5 7 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะดา้น
วิชาชีพ 

ร้อยละ 70 N/A โครงการอบรมได้ยกเลิก 
เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 
บรรลุเป้าหมาย 

  √= บรรล ุ
  ×= ไมบ่รรล ุ

งบประมาณ 
ที่ใช ้

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  -  

2. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจ
เรื่องการพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลและควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์) 

เลื่อนการจัดโครงการเป็นปี 2564 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจ
เรื่องการพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรม Machine Learning 
ส าหรับอุตสาหกรรม) 

เลื่อนการจัดโครงการเป็นปี 2564 

4. โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจ
เรื่องการพัฒนาระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 (การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรม Machine Vision 
ส าหรับอุตสาหกรรม 

เลื่อนการจัดโครงการเป็นปี 2564 
 

5. โครงการคลินิกวิจัย ✓ -  
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลกูฝังปรัชญาสถาบัน การอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทย  
และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 น้ี สามารถประเมินผลและบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด  

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรวมของทุกโครงการที่ มีการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน  
3 โครงการ ใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 30,276 บาท บรรลุเป้าหมายของโครงการ จ านวน  
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี โครงการ CDTI Youtuber ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ันต้องงดการจัดกิจกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาต้องปรับ
การใช้เวลาในการปรับตัวส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผนวกกับนักเรียนและนักศึกษาไม่สามารถเข้า
สถาบันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีก าหนด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 70 76.13 บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ข้ามวฒันธรรมเทียบกับเปา้หมายของโครงการ 

ร้อยละ 85 100 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปี
ผ่านการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 96.87 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

  

โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 
บรรลุเป้าหมาย 

  √= บรรล ุ
  ×= ไมบ่รรล ุ

งบประมาณ 
ที่ใช ้

หมายเหตุ 

1. โครงการ CDTI Youtuber ไม่ได้จัดเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

2. โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับศิลปวฒันธรรม 
- วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- วิชาสุขภาวะกายและจิต 

 

✓ 
✓ 

- 
อยู่ในรูปแบบของการเรียน

การสอนไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

3. โครงการ ASEAN DAY ✓ 18,735.00  
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านการจดัการ
เทศกาลส าคญั ✓ 11,541.00  

รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,276.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเปน็สถาบันการศกึษาในก ากับของรัฐและการพฒันาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารทรพัยากร 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 น้ี สามารถประเมินผลและบรรลุเป้าหมายจ านวน 1 
ตัวชี้วัด ในจ านวน 4 ตัวชี้วัด อีก 3 ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ผลงานเทียบกับเป้าหมายรวมของทุกโครงการที่ มีการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน  
6 โครงการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 712,521 บาท บรรลุเป้าหมายของโครงการ จ านวน 6 
โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 และมี 2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถประเมินผลได้ 
ได้แก่ โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ และโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องเลื่อนจัดกิจกรรมเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 

เป้าหมาย ผลงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิานที่มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายบริหารสถาบันในระดับดีถงึดีมาก 

ร้อยละ 70 68.7 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. จ านวนเร่ืองทีห่น่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่า
ไม่สอดคล้องกับข้อบงัคับ /ประกาศ /ค าสั่งของ
สถาบัน 

ร้อยละของจ านวน
เร่ืองที่ผู้ตรวจสอบสุ่ม
ตรวจทั้งหมดต่อป ี

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

63.89 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3. จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

จ านวน 1 - 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4. มีแผนพฒันาสถาบัน ฯ  ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2565 - 2569) 

1 แผน 
รวบรวม

โครงการตาม
แผนแล้วเสร็จ 

สภาสถาบันฯ
อนุมัติแผน
วันที่ 24 

พฤศจิกายน 
2563 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 
บรรลุเป้าหมาย 

  √= บรรล ุ
  ×= ไมบ่รรล ุ

งบประมาณ 
ที่ใช ้

หมายเหตุ 

1. โครงการใหค้วามรู้เชงิปฏิบัติการเก่ียวกับการงบประมาณ 
การเงิน และพัสด ุ

ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 

2. โครงการจดัท าระบบควบคุมภายใน ✓ -  
3. โครงการการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) 
ในสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา ✓ -  

4. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สื่อสารภายใน ยคุ 4.0 ✓ 490,000.00  

5. การอบรมจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้วยตวัชี้วดั
ระดับบคุคล (Individual Scorecard : IS) และแผนพฒันา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

✓ -  

6. โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดงูานบุคลากร 
สายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา ✓ 222,521.00  

7. โครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จงึเลื่อนการจัดโครงการเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. โครงการจดัท าแผนพัฒนาสถาบันฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565-2569) ✓ เบิกวัสดุอุปกรณ์จากงานพัสด ุ

รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 712,521.00  
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