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“การจะทํางานให้สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนัน 
นอกจากวิชาการแล้ว  

ยังต้องมีวิธีการปฏิบัติทดีีด้วย 
ดังนัน ไม่ว่าบัณฑิตจะปฏิบัติงานใด  

จึงต้องศึกษาลักษณะ ขอบเขต และเปาหมายของงาน 
ตลอดจนปจจัยแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเกียวข้องให้ทราบชัด 

เมอืเข้าใจกระจ่างแล้ว ก็จะสามารถเลือกสรรวิชาการและ 
กําหนดวิธีการปฏิบัติทีเหมาะสมถูกต้องตรงกับงาน 

กับสถานการณแ์ละปจจัยแวดล้อมได ้

งานทุกอย่างทีทํา ก็จะบรรลุเปาหมายทีตังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เมือวันพุธท ี๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๔ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สารบญั 
 หน้า 

พระราโชวาทนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ๓ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

สารจากอธิการบดี ๕ 

รศ.ดร. คณุหญงิ สมุณฑา พรหมบุญ  
ส่วนที ๑ ข้อมูลทัวไป ๖ 

 ประวัติสถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 
 คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 
 คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 ปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ และสญัลกัษณ์ประจําสถาบัน 
 โครงสร้างองคก์รและการบริหารงาน 
 บุคลากร 
 อาคารสถานที 
 แผนยทุธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๖ 
 ๑๐ 
 ๑๒ 
 ๑๓
 ๑๕ 
 ๑๗ 
 ๑๘ 
 ๒๕ 
 ๒๖ 

ส่วนที ๒ ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ๒๘ 

 ๑. ด้านการจัดการศึกษาแบบ “เรียนคูง่าน งานคูเ่รียน” 
 ๒. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 
 ๓. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสงัคม 
 ๔. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย และ
  สง่เสริมคา่นิยมอันดีงาม 
 ๕. ด้านการปรับเปลยีนเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรฐัและการพฒันาประสทิธิภาพ
  ของระบบบริหารทรัพยากร 
 ๖. ด้านการดาํเนินการภายใต้ภาวะฉุกเฉินวิกฤติการแพร่ระบาดของเชอืไวรัสโคโรนา 2019

 ๒๘ 
 ๔๖ 
 ๕๕ 
 ๕๗ 
 
 ๗๗ 
 
 ๘๒ 

ส่วนที ๓ ด้านการเงิน ๘๗ 
  

ส่วนที ๔ แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๔ 
  

สถานทีตังสถาบัน ๑๐๑ 
  



๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 
 

สารจากอธิการบดี 
 
 
รศ.ดร. คณุหญิง สุมณฑา พรหมบุญ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
 
 
 
 
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระราชทานกําเนิดโรงเรียนจิตรลดา 
จากนัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขยาย
การศึกษา โดยทรงก่อตังโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมือ พ.ศ. ๒๕๔๗ สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชนัสูง (ปวส.) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เปนวิทยาลัยเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมือ พ.ศ. ๒๕๕๗ สอนระดับปริญญาตรี 
ต่อมา สองสถานศึกษานีควบรวมเปนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา พ .ศ . ๒๕๖๑ ปจจุบัน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม การดําเนินการของสถาบันยึดพระบรมราโชบายทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนและนักศึกษาเปนพลเมืองดี ขยันทําการงาน มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย และนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเปนหลัก 

 รายงานประจําปของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทําขึน  
เพอืสรุปผลการดําเนินงานในรอบปทีผ่านมา ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน - งานคู่เรียน” 
ประกอบกับการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์สนองความต้องการของสถานประกอบการ 
และชุมชน ตลอดจนปลูกฝงการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและปรัชญาของสถาบัน  

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนสถานประกอบการทีร่วมกันทํางาน
ด้วยความเพียรและมุ่งมัน ให้งานบรรลุผลสําเร็จ เพือสนองปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คือ 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์มวีินัย ใฝคุณธรรม นําความรู้ สู้งานหนัก 

ร
อ



๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ส่วนที ๑ ข้อมูลทัวไป 
 

ประวัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีต้นกําเนิดจากโรงเรียนจิตรลดา ซึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตังขึน  
เมือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เจริญพระชันษาพร้อมทีจะทรง 
พระอักษรได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการเรียนการสอนชันอนุบาล ณ 
พระทีนังอุดรภาค ในพระทีนังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมือวันที ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
โปรดเกล้า ฯ ให้ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เปนพระอาจารยถ์วายพระอักษรเพียงท่านเดียว และมี
พระสหายศึกษาอีก ๗ คนเปนนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนจิตรลดา เมือสมเด็จพระบรมราชโอรส
และสมเด็จพระบรมราชธิดาทรงเจริญพระชนมายุพร้อมทีจะทรงศึกษา โปรดเกล้า ฯ ให้เพิมชันขึน
ตามลําดับจนถึงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระบรมราชโอรสและสมเด็จพระบรมราชธิดา 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รวมทัง 
พระราชนัดดาเคยทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดาทุกพระองค ์

 



๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 
พระบรมราโชบายการดําเนินการจัดการเรียนการสอนว่า มีพระราชประสงค์ให้สมเด็จพระบรม 
ราชโอรสและสมเด็จพระบรมราชธิดาทรงพระอักษรร่วมด้วยนักเรียนอืน ๆ ซึงมีวิถีชีวิตหลากหลาย
จะได้ทรงเข้าพระทัยปญหาและสิงแวดล้อม รู้จักวางพระองค์ได้ถูกกาลเทศะ และมีพระเมตตา
ช่วยเหลือเพอืนมนุษย ์

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ต่อจากนันท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ รับหน้าทีต่อมา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปน
ผู้อํานวยการโรงเรียน เมอื พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเดจ็พระกนิษฐา 
ธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี ทรงดํารงตําแหน่งประธาน
บริหารโรงเรียน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง
พระราชดําริว่า การศึกษาสายอาชีวะเปนการ
สําคัญในการเตรียมทรัพยากรบุคคลของ
บ้านเมอืง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปด 
“โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)” เปดการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปดการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) 

 



๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เมอืการศึกษาฝายวิชาชีพมันคงพร้อมทีจะเปดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาขันสูงต่อไป จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า ฯ ให้จัดการศึกษาภาคอุดมศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตังเปนวิทยาลัยชือ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีจิตรลดา” ตังแต่วันที ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปดสอน ๒ คณะคือ คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสาขาไฟฟากําลัง โดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เปนอธิการบดี 

 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และเริมจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้นโยบาย “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” ตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที
มสีมรรถนะการทํางาน 

สถาบันปรับปรุงหลักสูตรของทังสองคณะเปน คณะบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
อาหาร กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาสําหรับระบบอาคาร
อัจฉริยะ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ และในป
เดียวกัน ทรงพระราชดําริว่า การศึกษาสายวิชาชีพทังระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญา

ควรทีจะได้รวมบริหารจัดการเปนหนึงเดียวตังเปนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 



๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ให้รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สาย
วิชาชีพ) ตังเปนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในกํากับของรัฐ โดย 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมา รี  ทรงดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เปน
อธิการบดี 

สถาบันเปดหลักสูตรใหม่ตามแนวคิด “งานคู่เรียน” ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนือง) 
เพือให้คนทีทํางานแล้วสามารถกลับมาเรียนได้ และมีหลักสูตรระยะสันให้แก่ผู้ทํางานแล้วมาเพิมพูน
ความรู้และประสบการณ์  
เปดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีการเปดสาขาวิชาการสร้างเครืองดนตรีไทย 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัว  

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตรุ่นแรก เมือ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เปดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรนวัต (ทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียน
วังจันทรว์ิทยา จังหวัดระยอง) 
ประกาศจัดตังคณะเทคโนโลยีดิจิทัลในราชกิจจานุเบกษา และเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เปดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบ
ขนส่งทางราง (ทวิวุฒิ) 

  

  



๑๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

 

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 
เจ้าฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รฐัสีมาคุณากรปยชาติ  

สยามบรมราชกุมารี 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกว ี
อุปนายกสภาสถาบัน 

   

รองศาสตราจารย์  
ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง 

อธิการบดี 

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิต ิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จริาย ุ
อิศรางกรู ณ อยุธยา 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

   

ศาสตราจารยก์ิตติคณุ 
ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์  
ดร.บัณฑิต เอืออาภรณ ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์  
ดร.สมชอบ ไชยเวช 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 



๑๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

   
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ 

พงษ์สวัสดิ สวัสดวิัตน ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณหญิงจามรี  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประพจน ์อัศววิรุฬหการ 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กนิช บณุยัษฐิต ิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ทวีศักดิ กออนันตกูล 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์  
ดร.ศุภมติร จิตตะยโศธร 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

   
 

นางทิพยสุดา ถาวรามร 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์  
ดร.อรรณพ ตนัละมัย 
กรรมการสภาสถาบัน 

โดยตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ 
กรรมการสภาสถาบัน 

โดยตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 

    
  

นายอคัรพร บุนนาค 
กรรมการสภาสถาบัน 
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สันทนีย์ ผาสุข 

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน 
 

 



๑๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
อธิการบดี 

    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สันทนีย์ ผาสขุ 
รองอธิการบดี 

ดร.ชนะวัฒน์ บนุนาค 
รองอธิการบดี  

   
รองศาสตราจารย์  

ดร.อรรณพ ตนัละมัย 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รองศาสตราจารย์  
ดร.วรา วราวทิย ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

    
 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 
อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ 

ผู้อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทัวไป  
  



๑๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสัญลักษณ์สถาบัน 
>>  ปรัชญา 

     รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 มีวินัย ใฝคุณธรรม นําความรู้ สู้งานหนัก 

>>  วิสัยทัศน์ 

 สถาบันทีจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ ”เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”  
 สร้างคนดี มีฝมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

>>  พันธกิจ 

สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 

อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย 



๑๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> ตราสญัลักษณ ์

 
 

ประกอบด้วย 
((๑๑))พระมหาพิชัยมงกุฎ 
(๒๒) เครืองหมาย (อุ) ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มาจากคําว่า “อุณา

โลม” แปลว่า ขนทีขึนระหว่างคิว อันเปนลักษณะอย่างหนึงในมหา
ปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของมหาบุรุษ เช่น พระพุทธเจ้า หรือ
อาจหมายถึงเครืองหมายทีอยู่ระหว่างพระขนงขององค์พระศิวะ
เทพ อันเปรียบเสมือนเปนพระเนตรดวงทีสาม ทีมีฤทธิเดชมาก 
“อุ” จึงเปนสัญลักษณ์ของความยิงใหญ่ สือถึงพระมหากษัตริย ์
ผู้ทรงทศพธิราชธรรม 

(๓๓) พระรัศมี เปรียบประดุจฉัพพรรณรังษี  อันจะมีได้ เพียงผู้มี
บุญญาธิการเท่านัน เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน ฯลฯ ใน
ทีนี เมือนับแฉกแรกตรงกลางเปนหลัก แล้วนับมาทางซ้ายมือ
หรือขวามือ จะนับได้ด้านละ  ๙ แฉก อันหมายถึงรัชกาลที ๙ 
หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สถาปนาขึนเมือครังทียังเปนโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) และได้ขยายโอกาสเปนสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดาสืบมา  

>> สีประจําสถาบัน  

  

สีเหลือง-ฟา หมายถึง สีประจําวันพระบรมราชสมภพผู้ก่อตังโรงเรียน
จิตรลดา คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปหลวง 

>> สีประจําคณะ  
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

>> ต้นไม้ประจําสถาบัน 

 

ต้นไมป้ระจําสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คือ ต้นราชพฤกษ ์หรือต้นคูน มลีักษณะ
ดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม ทังยังมีคุณสมบัติทีเด่นจนได้รับเลือกเปนหนึงใน
สามสัญลักษณ์ประจําชาติไทย และทีสําคัญยิง คือ ดอกนีมีสีเหลืองตรงกับสี
ประจําวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร จึงถูกตังชอืว่าเปน “ต้นไมข้องรัชกาลที ๙” 

สีฟา สีเหลือง 

ฟาหม่น 
แดง 

เลือดหมู 
แสด ม่วง 



๑๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

>> โครงสร้างองค์กรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 
  



๑๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>>  โครงสร้างการบริหารงานสถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 

 

 



๑๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

บุคลากร 

>>  จํานวนบุคลากร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันมบีุคลากรทังสิน ๒๒๔ คน จาํแนกเปน 

 

 
 

ประเภทของบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหาร ๑๐ ๔.๔๖ 

ทีปรึกษา ๗ ๓.๑๓ 

บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการสอนในระดับปริญญาตร ี ๓๖ ๑๖.๐๗ 

บุคลากรสายวิชาการสอนในระดับตากว่าปริญญาตร ี ๕๓ ๒๓.๖๖ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มบริหารจดัการ ๖ ๒.๖๘ 

บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานวจิัยและวชิาชีพเฉพาะ - - 

บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มปฏิบัติการทวัไป ๑๑๒ ๕๐ 

รวม ๒๒๔ ๑๐๐ 

* ข้อมลู ณ วันท ี๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

บุคลากร 

๒๒๔ 
คน 

ผูบ้ริหาร  
๑๐ คน ทีปรึกษา ๗ คน 

บุคลากรสายวิชาการ 
สอนในระดับปริญญาตรี 

๓๖ คน 

บุคลากรสายวิชาการ 
สอนในระดับตํากวา่ปริญญาตร ี

๕๓ คน 

บุคลากรสายสนับสนนุกลุม่บริหารจัดการ ๖ คน 

บุคลากรสายสนับสนนุ 
กลุ่มปฏิบัติการทวัไป 

๑๑๒ คน 



๑๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

อาคารสถานที 
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตังอยู่ในสํานักพระราชวัง สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มีพืนทีเพือดําเนินพันธกิจทีสําคัญทัง ๔ ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ใน ๔ อาคาร ได้แก่ 

 

>> อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร ๖๐๔) 
 มพีนืทีใช้สอยทังหมด ๗,๔๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย  

ห้องเรียนขนาด ๔๐ - ๘๐ คน จํานวน ๑๑ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์จํานวน ๒ ห้อง  
งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมดุ) จํานวน ๒ ห้อง  
ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๔๐๐ คน จํานวน ๑ ห้อง  
ห้องประชุมสภาสถาบัน จํานวน ๑ ห้อง  
สํานักงานสถาบัน และห้องพกัผู้บริหาร  
ห้องพกัคณาจารย ์และเปนทีตงัของคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 



๑๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 
ห้องประชุมสภาสถาบัน 

 

 
ห้องประชุมใหญ่ 

 

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

 
งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) 



๒๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

>> อาคาร ๖๐๕ 
 มีพืนทีใช้สอยทังหมด ๙,๕๔๕ ตารางเมตร เปนอาคารใหม่ มีวัตถุประสงคห์ลักเพือใช้เปนห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการทีทันสมยั ประกอบด้วย 

ห้องเรียนขนาด ๗๐ – ๑๒๐ คน จํานวน ๑๒ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการ จํานวน ๑๙ ห้อง ได้แก่  

 ห้องพฒันาผลิตภัณฑอ์าหาร ห้องประเมนิผลิตภัณฑอ์าหาร 

 โรงงานต้นแบบ ห้องสาธิตอาหาร 

 ห้องวิเคราะหอ์าหาร ห้องควบคุมคุณภาพอาหาร 

 ห้องปฏิบัติการครัวขนมอบ ห้องปฏิบัติการครัวนานาชาติ   

 ห้องปฏิบัติการครัวไทย ๑  ห้องปฏิบัติการครัวไทย ๒ 

 ห้องปฏิบัติการโครงงานและวิจัย  ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบยานยนตไ์ฟฟา 
 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมตัิ  ห้องปฏิบัติการระบบอาคารอัจฉริยะ  
 ห้องปฏิบัติการซอฟตแ์วรร์ะบบสมองกลฝงตัว  ห้องปฏิบัติงาน Printed Circuit Board 

 ห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม ศูนยเ์รียนรู้โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  
 และห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพดั ซึงเปดจําหน่ายอาหารต้นตํารับและเปนทีฝกปฏิบัติงาน 

 ร้านอาหารของนักศึกษา  
ห้องพกัคณาจารย ์และเปนทีตงัของสํานักวิชาศึกษาทวัไป และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล 



๒๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพัด 

 

 
ห้องปฏิบัติการครัว 

 

 
ศูนย์เรียนรู้โรงงานอัจฉรยิะ 
(Smart Factory) 

 

 
ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร ์
ระบบสมองกลฝงตัว 



๒๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

>> อาคาร ๖๑๑ และ อาคาร ๖๑๒ 
 อาคาร ๖๑๑  และอาคาร ๖๑๒ เปนอาคารของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ใช้เปนพนืทีจัดการเรียน 
การสอนและปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และ ปวส.) มพีนืทีใช้สอยรวม
ทังหมด ๘,๖๔๕ ตารางเมตร ประกอบด้วย 

ห้องเรียน จํานวน ๒๒ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการ จํานวน ๑๗ ห้อง  
ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๒๐๐ คน จํานวน ๑ ห้อง  
ห้องสมดุ จํานวน ๑ ห้อง  
ห้องครัวใหญ่ จํานวน ๑ ห้อง  
สํานักงานโรงเรียน  
ห้องพกัผู้บริหาร คณาจารย ์

  



๒๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา 
 งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมดุ) เปนหน่วยงานทีมบีทบาทสําคัญและเปนศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ 
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการศึกษาค้นคว้าให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรของสถาบัน  โดยให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สิงตีพิมพ์ สิงไม่ตีพิมพ์ ตําราอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ สือมัลติมีเดีย และสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยค้นคว้าและทํารายงาน และ 
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม และมีทรัพยากร
สารสนเทศให้บริการ ประมาณ ๑๔,๕๖๐ รายการ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการดําเนินการ
พฒันางานห้องสมดุและดําเนินการพฒันาห้องสมดุและจัดทําโครงการต่าง ๆ ดังนี 

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสู่สาธารณะ 

 งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) มีหน้าทีเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ของ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้เปนทีรู้จักอย่างกว้างขวาง จึงได้ดําเนินงานจัดทําวารสาร Omni 

Happiness Magazine เพือผลิตเนือหา ถ่ายทําวิดีทัศน์สูตรอาหารไทย อาหารเพืออาชีพจัดทําเปน
วิดีทัศน์ รูปเล่มวารสารและ e-Journal รวมถึงเผยแพร่เกร็ดความรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านอาหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆ บนสือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมคีณะกรรมการ
วารสาร Omni Happiness Magazine เปนผู้ดําเนินการรวบรวม องค์ความรู้ บทความ จากคณาจารย์ 
นักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้กับผู้จัดทําดําเนินการเผยแพร่ เพือประชาสัมพันธ์สถาบันให้
เปนทีรู้จักมากขึน โดยต่อยอดจากการเผยแพร่บนเว็บไซต ์Omni- Recipes เปนการรวบรวมองคค์วามรู้ 
เกร็ดความรู้ บทความ เพือถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ สู่สาธารณะให้เปนทีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง 

 

โปรแกรม e-library (https://elibrary.cdti.ac.th/) 

 



๒๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 
เว็บไซต์ Omni- recipes (http://omni-recipes.com/) 

 การเผยแพร่ผ่านช่องทางสือสังคมออนไลน์ : Facebook ข้อมลูเชือมโยงกับเว็บไซตโ์ดยรวม ดังนี 

ผู้เข้าถึง  ผู้มสี่วนรว่ม  รวมจํานวน  

๕๙,,๘๖๕  ๑๕,,๒๗๘  ๗๕,,๑๔๓  

  ผลการเข้าถึงช่องทาง Facebook : OmnirecipesTH  

  - การเข้าถึงรวม ๙๖,๐๓๑ ครัง มสี่วนร่วมในโพสต ์๑๓,๐๖๗ ครัง และคลิกลิงก ์๘,๔๖๔ ครัง 
  - เนือหาส่วนใหญ่ทีผู้เข้าถึงสนใจ คือ เรือง สูตรอาหาร 

 
เครืองสืบค้นฐานข้อมูล OPAC  

(ห้องสมุดโรงเรียนจติรลดาวิชาชีพ) 
บริเวณชันหนังสือให้บริการ 

(งานวิทยทรัพยากร อาคาร ๖๐๔) 

 

  



๒๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามุ่งมันสนองพระราชดําริด้านการจัดการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ
ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน เปนตัวอย่างการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่สถาบันการศึกษาอืน ๆ  
สอดคล้องกับเปาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมนัคง ประชาชนมคีวามสุข เศรษฐกิจพฒันา
อย่างต่อเนือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยพัฒนาคนในช่วงการเปนผู้เรียนของ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในทุกมิติ ให้เปนคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพตรงตามศักยภาพส่วนตน 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีความพร้อมทังกาย 
ใจ สติปญญา มพีฒันาการทีดีรอบด้านและมสีุขภาวะทีดีในทุกช่วงวัย มจีิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย มีศีลธรรม เปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดทีถูกต้องและ 
มทีักษะทีจําเปนในศตวรรษที ๒๑ 

 เนืองจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีสถานะเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐ สังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจําเปนต้องมีแผนพัฒนาทีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาวางแผนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดําเนินการทีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx) จึงพิจารณากําหนดแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงคก์ลยุทธ์ และตัวชวีัดให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพอืการดําเนินการทีเปนเลิศดังกล่าว โดยทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การร่างแผนยุทธศาสตร ์ซึงประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เมอืวันที 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติกําหนดสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์และเห็นควรกําหนดช่วงแผน
ยุทธศาสตรเ์พยีงสามปก่อน คือช่วงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ดังนี 

ยุทธศาสตร์ที ๑ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ แบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 
  

ยุทธศาสตร์ที ๒ 
การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิงประดิษฐท์ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ๓ 
การบริการวิชาการโดยการจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” และถ่ายทอด
องค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ 
ชุมชน และสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ๔ 
การปลูกฝงปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ๕ 
การปรับเปลียนเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐและการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

 
  



๒๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  

  

  

 



๒๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

  

  

 
 



๒๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ส่วนที ๒ ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
๑. การจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 

 การเปลียนแปลงอันเนืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้การ
สือสารในระดับนานาชาติไร้พรมแดน เปนความจําเปนอย่างยิงทีการอุดมศึกษาของเราจะต้องรีบ
ปรับเปลียนเคลือนทีไปข้างหน้าได้อย่างคล่องตัว การวางแผนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทีมีความสามารถ
ในการปรับตัวสูง และเท่าทันการเปลียนแปลงของโลกตลอดเวลา เปนผู้ทีพร้อมเปนส่วนหนึงของ
ตลาดแรงงานภูมิทวีปต่าง ๆ ของโลก นอกจากเปนผู้มีทักษะฝมือทีเปนมาตรฐานทีใคร ๆ ก็ยอมรับ 
การรับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบถือเปนความ
ร่วมมือทีเรียกว่าเปนระบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : 

WIL) รูปแบบนีเปดโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะทีสัมพันธ์กับ
วิชาชีพ และรู้จักทักษะชีวิตการทํางานทีแท้จริงก่อนสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการศึกษา  
แบบ “เรียนคู่งาน” 
เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีใน
ห้องเรียน มุ่งเน้นการเรียนการสอนทีผู้เรียนของสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดาทําความรู้จักและเข้าใจระบบการทํางาน 
ระบบบริหารจัดการของเจ้าของสถานประกอบการ การ
ปองกันและแก้ไขปญหาต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เครืองมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลในการทํางานจริง 
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรทังภาครัฐและภาคเอกชน 
ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าใจและใส่ใจเรือง
ความปลอดภัยในสถานทีทํางาน 

การจัดการศึกษา  
แบบ “งานคู่เรียน” 
เน ้นการถ่ายทอดองค ์ความรู ้ผ ่าน
หลักสูตรการเรียนการสอนทีรับผู้ที
ทํ า ง านแล ้ว เข ้าศ ึกษา ในสถาบ ัน
เทคโนโลยีจิตรลดา  และได้รับการ
ร ับรองว ุฒ ิการศ ึกษาเพิมขึนตาม
หลักสูตรทีแต่ละคนเข้าศึกษา 



๒๙  
รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> หลักสูตรทีสถาบันเปดสอน 

 ๑. หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

  เปดสอนภายใต้การดําเนินงานของคณะวิชา ๓ คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี ยังมีสํานักวิชาศึกษาทัวไป ซึงมีหน้าที
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทัวไปให้กับนักศึกษาของคณะต่าง  ๆ  โดยสถาบันมีหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ดังนี 

หลักสูตร สาขาวิชา 

คณะบริหารธรุกิจ 

หลักสูตรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต (บธ.บ) 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปริญญาตรี ๔ ป) 

   - กลุ่มวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

   - กลุ่มวิชาธุรกิจบริการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ (ปริญญาตรี ๔ ป) 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง (ปริญญาตรี ๔ ป) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์ (ปริญญาตรี ๔ ป) 

   - แขนงเทคโนโลยีไฟฟาสาํหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 

   - แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม 

   - แขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟา (ปริญญาตรี ๔ ป) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนือง) 

คณะเทคโนโลยดีิจิทัล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ๔ ป) 

 
  



๓๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 ๒. หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 

  เปดสอนภายใต้การดําเนินงานของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาเปด
หลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสูง (ปวส.) 
  -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๖ ประเภทวิชา ๑๐ สาขา  
  -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) จํานวน ๕ ประเภทวิชา ๑๕ สาขา 

ประเภทวิชา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชันสูง (ปวส.) 

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาผลิตชินส่วนยานยนต ์

สาขาวิชาช่างไฟฟากําลัง สาขาวิชาไฟฟา 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ 
สมองกลฝงตัว   

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสแ์ละ
หุ่นยนต ์

สาขาวิชาซอฟตแ์วรร์ะบบ 
สมองกลฝงตัว 
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อม
บํารุงระบบขนส่งทางราง 

ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด - 

ประเภทบริหารธุรกิจ  - สาขาวิชาการตลาด 

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย 

สาขางานเชฟอาหารนานาชาต ิ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

บันเทิงและดนตร ี

สาขาวิชาการสรา้ง 
เครืองดนตรีไทย 

สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การสร้างเครืองดนตรีไทย 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัต - 



๓๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> จํานวนนักเรยีนและนักศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดามีจํานวนนักเรียนนักศึกษาจํานวนทังสิน  
๑,๐๔๒ คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี ๔๔๒ 
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) 
๑๔๑  คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ๔๕๙ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ ทีผ่านมา จํานวน ๒๗๕ คน จําแนกเปนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ๙๒ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ๖๒ คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๒๑ คน และสถาบันมีผลการสํารวจผู้สําเร็จการศึกษาทีมีงานทําหรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และร้อยละ ๙๔.๙๓ 
ในระดับปริญญาตรี 

ระดับการศึกษา/ 
คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนนักเรียนและ
นักศึกษาทุกชันป 

จํานวน 
ผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ๔๔๒ ๙๒ 
คณะบริหารธุรกิจ ๒๒๗ ๖๒ 
๑. สาขาวชิาการตลาด ๑ ๒๓ 
๒. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ ๘ ๑๗ 
๓. สาขาวชิาธุรกิจอาหาร ๕ ๒๒ 
๔. สาขาวชิาการจัดการธุรกิจอาหาร ๒๑๓ - 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ๑๗๘ ๓๐ 
๑. สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส ์ ๓ ๑๔ 
๒. สาขาวิชาไฟฟากําลัง ๙ ๗ 
๓. สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ์ ๘๙ ๙ 
๔. สาขาวชิาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟา  ๔๐ - 
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๗ - 
คณะเทคโนโลยีดิจิทลั ๓๗ - 
๑. สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ ๓๗ - 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

๔๔๒ คน 

จํานวนนกัเรียน 
และนักศึกษา 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นักศึกษา 

ระดับ ปวส.  
๑๔๑ คน 

นักเรียน 
ระดับ ปวช.  
๔๕๙ คน



๓๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ระดับการศึกษา/ 
คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนนักเรียนและ
นักศึกษาทุกชันป 

จํานวน 
ผู้สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ๑๔๑ ๖๒ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๙๔ ๒๙ 
๑. สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล ๑๙ ๔ 
๒. สาขาวิชาเทคนิคการผลติ ๑๔ ๕ 
๓. สาขาวชิาไฟฟา ๒๓ ๙ 
๔. สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส ์ ๑๑ ๒ 

๕. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต ์ ๑๙ ๙ 
๖. สาขาวชิาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบขนส่ง
ทางราง ๓ - 

๗. สาขาวิชาซอฟแวรร์ะบบสมองกลฝงตัว ๕ - 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ๘ ๘ 

๑. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๘ ๘ 
ประเภทบริหารธุรกิจ  ๑๒ ๓ 
๑. สาขาวชิาการตลาด ๑๒ ๓ 

ประเภทวิชาคหกรรม ๒๗ ๒๒ 
๑. สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ๑๔ ๑๒ 
๓. สาขาวชิาเชฟอาหารไทย ๑๓ ๑๐ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๔๕๙ ๑๒๑ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๒๐๔ ๕๘ 
๑. สาขาวชิาชา่งยนต ์ ๕๕ ๒๐ 
๒. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ๒๐ ๘ 
๓. สาขาวชิาชา่งไฟฟากําลัง ๖๔ ๑๕ 
๔. สาขาวชิาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์ ๓๓ ๑๕ 
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัว   ๓๒ - 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ๘๒ - 
๑. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๘๒ - 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๓๔ ๓๘ 
๑. สาขาวชิาการตลาด ๓๔ ๑๗ 
๒. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ - ๒๑ 



๓๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ระดับการศึกษา/ 
คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนนักเรียนและ
นักศึกษาทุกชันป 

จํานวน 
ผู้สําเร็จการศึกษา 

ประเภทวิชาคหกรรม ๙๑ ๒๕ 
๑. สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ๙๑ ๒๕ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี ๑๕ - 
๑. สาขาวชิาการสร้างเครืองดนตรีไทย ๑๕ - 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ๓๓ - 
๑. สาขาวชิาเกษตรนวัต ๓๓ - 

 

การจัดการศึกษา แบบ “งานคู่เรียน” 
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดการศึกษาทังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชันสูง (ปวส.) และปริญญาตรี เน้นการจัดการศึกษาแบบเรียนคู่งาน เปดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาได้เข้าฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการชันนําทัวประเทศ โดยสถาบันได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง  
มีแนวความร่วมมือใน ๘ ประเด็น ดังนี 

 ๑. รับนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 ๒. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเครือข่าย  

 ๓. ส่งบุคลากรของบริษัทมาเพิมพูนความรู้ทีสถาบัน เมือสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบัน 

 ๔. บริษัท คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาทีมีคุณสมบัติเหมาะสมไปเปนพนักงานประจํา 

 นอกจากนี สถาบัน ฯ กับสถานประกอบการยังมีความร่วมมือในเรืองอืน ๆ ดังนี 

 ๕. แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร 

 ๖. บริการวิชาการร่วมกัน 

 ๗. ทํากิจกรรมทีเปนประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน 

 ๘. ทําวิจัยร่วมกัน 

  



๓๔ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชือสถานประกอบการ 
กลุ่มเทคโนโลยี 

๑. บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ๒. บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส ์จํากัด (มหาชน) 
๓. บริษัท หัวเหวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด ๔. บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จํากัด 

๕. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ๖. บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชนั จํากัด 

๗. บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) ๘. บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัด 

๙. บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด ๑๐. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด 

๑๑. บริษัท ลเูมนตัม อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

๑๒. บริษัท การปโตรเลยีมแห่งประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 

๑๓. บริษัท  ชาร์ป ไทย จํากัด ๑๔. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๕. บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟา จํากัด (มหาชน) ๑๖. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 

๑๗.บริษัท ไทยโตชิบา (ไทยแลนด์) จํากัด ๑๘. บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน จํากัด 

๑๙. บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ๒๐. บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จํากัด 

๒๑. บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด ๒๒. บริษัท เซ็นเซอร์นิกส ์จํากัด 

๒๓. บริษัท เจริญชัยหมอ้แปลงไฟฟา จํากัด ๒๔. บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 

๒๕. บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด 
(มหาชน) 

๒๖. บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

๒๗.บริษัท เวอร์ชวล ลิงค์ โซลชูันส ์จํากัด ๒๘. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) 
๒๙. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด ๓๐. บริษัท เฟสโต้ จํากัด 

๓๑. บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จํากัด ๓๒. บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จํากัด 
๓๓. บริษัท การบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ๓๔. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จํากัด 
๓๕. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด ๓๖. บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 
๓๗.บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี เซอร์วิส จํากัด ๓๘. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จํากัด 
๓๙. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) ๔๐. บริษัท อาร์เอฟเอส จํากัด 
๔๑. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ๔๒. บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 
๔๓. บริษัท ไทย ออโต ทูลส ์แอนด์ ดาย จํากัด ๔๔. บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ ์จํากัด 
๔๕. บริษัท บเีอ็มดับเบลิยู (ประเทศไทย) จํากัด ๔๖. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

๔๗.บริษัท บเีอ็มดับเบลิยูแมนูแฟคเจอริง  
(ประเทศไทย) จํากัด 

๔๘. บริษัท วิริยะคาร์บอดี เซอร์วิส จํากัด 

 
  



๓๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชือสถานประกอบการ 

กลุ่มโรงแรม อาหาร อุปโภคบรโิภค 

๑. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ๒. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 
๓. โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ๔. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
๕. โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพ ๖. โรงแรมเดอะแกรนด ์โฟวว์ิงส ์คอนเวนชัน กรุงเทพฯ 
๗. บริษัท เกษมกิจ จาํกัด ๘. บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จํากัด (มหาชน) 
๙. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ๑๐. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป จํากัด 
๑๑. บริษัท ฟูดแพชชนั จํากัด ๑๒. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
๑๓. บริษัท อาหารสากล จาํกัด (มหาชน) ๑๔. บริษัท สหพฒันพบิูล จาํกัด (มหาชน) 
๑๕. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด ๑๖. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
๑๗. บริษัท เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกัด ๑๘. บริษัท เปอริเอ้ วทิเทล (ประเทศไทย) จํากัด 
๑๙. กลุ่มบริษัท นาตาลไทยรุ่งเรอืง ๒๐. บริษัท ทปิโก้ฟูดส ์จํากัด (มหาชน) 
๒๑. บริษัท นาตาลมติรผล จาํกัด  ๒๒. บริษัท เอส แอนด ์พ ีซนิดิเคท จาํกัด (มหาชน) 
๒๓. บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) ๒๔. บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี จาํกัด (มหาชน) 
๒๕. บริษัท สยามพวิรรธน์ จาํกัด ๒๖. บริษัท  ดี วี เอ็น อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 
๒๗.บริษัท อาฟเตอร ์ยู จํากัด (มหาชน) ๒๘. บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) 
๒๙. บริษัท มดัแมน จํากัด (มหาชน) ๓๐. บริษัท ล็อกซเล่ย ์จาํกัด (มหาชน) 
๓๑. บริษัท ทรอปคานา ออยล ์จาํกัด ๓๒. บริษัท เบอรล์ี ยุคเกอร ์จาํกัด (มหาชน) 
๓๓. บริษัท บญุรอดบริวเวอรี จาํกัด ๓๔. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชนัแนล จํากัด (มหาชน) 
๓๕. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชัน ซิทเทม จาํกัด ๓๖. ร้าน Blue Elephant (บลู เอเลเฟนท)์ 
๓๗. บริษัท เวอรเ์นียร ์(ประเทศไทย) จํากัด ๓๘. ร้าน “ขา้ว” 

๓๙. พพิธิภัณฑผ์้าในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ิพระบรมราชินีนาถ 
  



๓๖ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชือสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ 

๑. โครงการสว่นพระองค์ สวนจิตรลดา ๒. มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย 
๓. สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาต ิ ๔. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ เชียงใหม่ ๖. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
๗. กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ๘. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๙. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๑๐. สถานเอกอัครราชทูตฝรงัเศสประจําประเทศไทย 
๑๑. สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ๑๒. สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๓. สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(องค์การมหาชน) 
๑๔. สมาคมสง่เสริมความปลอดภัยและอนามยั 

ในการทํางาน (ประเทศไทย) 
๑๕. สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ๑๖. สมาคมนักเรยีนเก่าสวิสส ์ในพระอุปถัมภ์ฯ 
๑๗. สถาบนัขงจือเสน้ทางสายไหมทางทะเล ๑๘. สถาบนัเยอรมัน - ไทย 
๑๙. กรมสรรพากร ๒๐. สถาบนัวิชาการทีโอที (TOT Academy) 

สถาบันการศึกษา 
๑. มหาวิทยาลยัมหิดล ๒. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

๔. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
๕. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี ๖. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๗. สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยี ๘. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๙. สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน ๑๐. สถาบนักันตนา 
๑๑. วิทยาลยัดุสติธานี ๑๒. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
๑๓. วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ๑๔. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
๑๕. โรงเรียนกําเนิดวิทย ์ ๑๖. บริษัท จําลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBA)    
๑๗. Tianjin-Sino German University of 

Applied Science  
๑๘. Guizhou Equipment Manufacturing 

Vocational College 
๑๙. Leshan Vocational and Technical College ๒๐. Guizhou Polytechnic of Construction 
๒๑. Guizhou Light Industry Technical College ๒๒. Peking University 
๒๓. Temasek Polytechnic ๒๔. Singapore Polytechnic 

  การจัดการเรียนการสอนแบบ “เรียนคู่งาน” และ “งานคู่เรียน” ผ่านความร่วมมือจาก
สถานประกอบการดังกล่าว ทําให้สถาบันสามารถผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพสูง เปนทีต้องการของ 
สถานประกอบการและตลาดงาน  

 



๓๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> กิจกรรมศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงานโครงการชังหัวมันตามพระราชดําริฯ และศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรตามพระราชดําริ 

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีและอาจารย์ประจําวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และคณาจารย์เจ้าหน้าที
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นํานักศึกษาหลักสูตรต่อเนืองศึกษาดูงานโครงการชังหัวมัน ตาม
พระราชดําริฯ และศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร ตามพระราชดําริ ณ จังหวัดเพชรบุรี เพือนําความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

   
การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาการสร้างเครืองดนตรีไทย 
นักเรียนสาขาการสร้างเครืองดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําไม้ระนาดเอก”ตามแนวทาง ครูพริง ดนตรีรส โดย อาจารย์วิรัช สงเคราะห์ 
อาจารยป์ระจําคณะศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทําให้นักเรียนได้เพมิพนูความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพและประสบการณ์ตรง อันเปนประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน (๒๗ มกราคม 
และ ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓)  



๓๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

  

การศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 

ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ทีปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกสแ์ละ
หุ่นยนต์ จํานวน ๑๐ คน เข้าศึกษาดูงาน โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.
เอส เอ็น ซี (SNC) กล่าวต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดีทีได้ร่วมงานและช่วยเหลือทางการศึกษากับ
ทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนันคณะผู้เยียมชม ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานส่วนของโรงงานผลิต ใน
อาคารต่าง ๆ โดย นายเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้อํานวยการหลักสูตร นําชม อาคาร ๒ งานผลิตเครืองทํา
นาอุ่นส่งออก อาคาร ๓ งานผลิตเครืองปรับอากาศ อาคาร ๔ ผลิตชินส่วนฯ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยแบ่งเปน การรับจ้างผลิตและประกอบเครืองปรับอากาศ และรับจ้างผลิตและประกอบเครืองทํานาอุ่น 
ซึงแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี ผลิตภัณฑ์ Machine Part, ผลิตภัณฑ์ Aluminum Pipes, ผลิตภัณฑ์ 
Steel Pipes, ผลิตภัณฑ์ Hose Assembly, ผลิตภัณฑ์ Plastic และ ผลิตภัณฑ์ Stamping & Forging 

รวมถึงการดําเนินงานอืน ๆ (๑๐ มถุินายน ๒๕๖๓) 
  



๓๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

  
 

 

การศึกษาดูงานนอกสถานที ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภาควิชาฟสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการต้อนรับและการบรรยาย
จาก ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย และ ดร.กรทิพย์ โต๊ะสิงห์ พร้อมเยียมชมสถานีวัดรังสีอาทิตย์ การสอบเทียบ
เครืองวัดรังสีอาทิตย์ และเครืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ซึงทางคณาจารย์  
ได้พูดคุยในประเด็นการทําความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงาน และการบริการวิชาการในการจัดทํา
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ด้านพลังงานทดแทน (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 

  
 

 

การศึกษาดูงานบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน)   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส  
แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) ได้รับการต้อนรับจากคุณยงยุทธ โพธิศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
เยียมชมโรงงานผลิตชินส่วนและประกอบรถบรรทุก อุปกรณ์การบริการภาคพืนอากาศยาน (Ground 

Handing Service) และรถบรรทุกไฟฟา (EV) ซึงทางคณาจารย์ได้พูดคุยในประเด็นการทําความร่วมมอื
การวิจัยยานยนต์ไฟฟาและระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยีไฟฟา แขนงวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
  



๔๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

  

  

   

 

การศึกษาดูงาน “ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” 

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และอาจารยป์ระจําวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน นํานักศึกษาลงพนืทีศึกษาดูงานจริงจากผู้เชียวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนักศึกษาได้ร่วมทํากิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ อาทิ การพับใบเตยหอม 
การเพ้นท์กระเปาผ้าจากสีธรรมชาติ การทําเครืองแกง ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม ่บ้านตะเคียนเตีย จังหวัดชลบุรี (๑๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
  



๔๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> การหารือความร่วมมือ และต้อนรับผู้เยยีมชม/ศึกษาดูงาน 

 

การลงนามความรว่มมือทางวิชาการ ในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
พนักงานให้การดูแล Nurses’ Aides/ Caregivers 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศ.นายแพทย์ 
สุทธิพงศ์ วัชรสินธ์ุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล Nurses’ Aides/Caregivers เพือผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ 

ในการดูแลขันพืนฐานแก่บุคคลทีมีภาวะพึงพิง ผู้สูงอายุ และเด็กในสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน  
(๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

 

การลงนามความรว่มมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พีระพล  
พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ 

วางระบบการศึกษาทางวิชาการวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่วิทยาลัยเทคโนโลยี 

ฐานวิทยาศาสตร ์ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) 
  



๔๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจือเส้นทางไหมทางทะเลและ 
มหาวิทยาลัยเทียนจินชิโน-เยอรมัน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามทางวิชาการกับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
ประธานสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล และมหาวิทยาลัยเทียนจินชิโน-เยอรมนั เพอืร่วมมอืสร้าง
และพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน การพัฒนาวิชาการ ร่วมกันจัดทําแผนการ
สอนภาษาจีน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝกอบรม การสัมมนาเพอืพฒันาการเรียนรู้การเสริมสร้าง
และพัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวิจัยเพอืส่งเสริม
การศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน (๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 
 

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยดุสิตธานี เพือการพัฒนานักศึกษา 
และคณาจารย์ทงั ๒ สถาบัน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ กับ วิทยาลัยดุสิตธานี (วดธ.) เพือการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ทัง ๒ สถาบัน ให้ได้รับ
ความรู้ทีทันสมัย ทันต่อทิศทางและการเปลียนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทังในและต่างประเทศ และ
รวมไปถึงการพัฒนาหัวข้องานวิจัย โครงงานวิจัยทีมีความสนใจร่วมกันเพือต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
อาหาร (๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 
  



๔๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

การหารือกับกรมแรงงานเพือพัฒนามาตรฐานแมค่รัวไทย 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมประชุมหารือกับนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์  
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
มหาลัยชีวิต และดร. อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ในโครงการ
มาตรฐานแม่ครัวไทย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา โดยโครงการดังกล่าวเปนโครงการเพือพัฒนามาตรฐานแม่ครัวไทยให้มีศักยภาพสูงขึนและ 
ผ่านมาตรฐานสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการสอนและเผยแพร่วีดีโอด้านสุขาภิบาล
อาหารผ่านระบบออนไลน์ (๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓) 
 

 

การหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
ให้การต้อนรับนายกัณณพนต์  รังสีธรรม  Strategy and Digital Transformation SR. Manager  
นายพงษ์ศักดิ  เหลืองจินดารัตน์  Senior Business Development DIV. Manager และนายยุวณัฐ  
ยูวะสนธิ Strategic Sustainability Development SEC. Manager บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จํากัด หรือ บีไอจี ผู้นํานวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ในโอกาสเจรจาความ
ร่วมมอืทางวิชาการ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) 
  



๔๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

การหารือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
ให้การต้อนรับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มร.คิวามุ ฮอนดะ 
ประธานบริษัท ฮอนด้า อินเตอร์เนชันแนล จํากัด และ มร.ทัตสึยะ มาเอยามา รองประธานบริษัท สยาม 
คูโบต้าคอร์ปอเรชัน จํากัด ในโอกาสเข้าเยียมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมหารือความร่วมมอืทาง
วิชาการ อันนํามาสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันในอนาคต ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

 

การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ในโอกาสเยียมชมโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมอื
แรงงาน สาขาช่างไฟฟาในอาคารระดับ ๑ ห้องปฏิบัติการเครืองปรับอากาศ ชมรมทีได้รับความอนุเคราะห์
จากกรมพฒันาฝมอืแรงงาน จํานวน ๑๒ ชมรม ชมรมวิชาชีพ ๑๒ ชมรม และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมอื
แรงงานสาขาการประกอบอาหารไทย พร้อมหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดากับกระทรวงแรงงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 



๔๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> การปฐมนิเทศการฝกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

การชีแจงกระบวนการฝกงาน 

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับและเปนประธานในการชีแจงกระบวนการฝกงานแก่ผู้ปกครอง
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงานในครังนีมผู้ีปกครองให้ความสนใจ
และเข้าร่วมรับฟงเปนจํานวนมาก (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
 

 

การปฐมนิเทศการฝกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เปนประธานปฐมนิเทศการฝก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชันปที ๒ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ชันปที ๑ ว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จึงทําให้การฝกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ของนักเรียน ปวช. ๒ และ ปวส. ๑ เข้าฝกในภาคฤดูร้อนรวม ๓๒๐ ชัวโมง ตังแต่วันท ี๓ ถึงประมาณวันท ี
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งเปน สาขาต่าง ๆ จํานวน ๙ สาขา (๒ มนีาคม ๒๕๖๓) 
 



๔๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๒. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ 
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ทัง
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เครือข่ายสถานประกอบการและชุมชน 
งานวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยเพือสร้างองค์ความรู้ ทีอาจารย์สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ หรือในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และนําไปใช้
ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 

 โดยสถาบันนอกจากจะจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมส่วนกลาง วงเงินโครงการละ
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทให้กับอาจารย์ เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพจนสามารถแข่งขันขอทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนภายนอกได้แล้ว ยังจัดสรรงบประมาณ
ให้กับคณะอีกส่วนหนึง เพือใช้เปนทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ ในการส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่
ของคณะได้ริเริมทํางานวิจัย ในวงเงินโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีงานวิจัยและวิรัชกิจ
เปนหน่วยงานให้บริการแก่คณาจารย์ในการขอทุนวิจัยจากทังภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจน
ให้บริการการยืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณาจารย์ด้วย  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แม้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพือสนับสนุนเปนทุนวิจัยแก่
อาจารย์ของสถาบันจะลดลง แต่อาจารย์ของสถาบันเริมได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (ทุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ทีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทีใช้ชุมชน
เปนฐาน จากสํานักงานกองทุนเพือความเสมอภาคทางการศึกษา : กสศ. วงเงิน ๘๖๒,๑๘๐ บาท) และ
มีอาจารย์รุ่นใหม่ริเริมขอทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะมากขึน ทําให้ทังจํานวนโครงการวิจัยและ
จํานวนเงินทุนวิจัย (ตารางที ๑) ตลอดจนจํานวนผลงานวิจัยทีได้รับการเผยแพร่ของสถาบัน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตารางที ๓) สูงขึนกว่าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหัวข้อโครงการวิจัย 
(ตารางที ๒) ยังคงครอบคลุมทังการวิจัยเพือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม การวิจัยเพือชุมชน/สังคม 
และการวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอนรวมทังยังมีการยืนขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญญา
เพิมขึน  (ตารางที  ๔)  และมีอาจารย์/นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันได้ร ับรางวัลผลงานวิจัย 
สิงประดิษฐ์คิดค้นระดับชาติจํานวนมาก ดังนี 

ตารางท ี๑ จาํนวนโครงการวิจัยและงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

คณะเทคโนโลยีดจิิทลั 

(เริมจัดตังในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

      ๑ ๒๘๕,๐๐๐ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๗ ๔๑๘,๒๔๐   ๓ ๖๑๙,๒๐๐ ๒ ๓๙๑,๐๐๐ 

คณะบริหารธุรกิจ ๘ ๒๔๙,๑๒๕ ๓ ๔๐๑,๓๕๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑* ๘๖๒,๑๘๐ 

สํานักวิชาศึกษาทวัไป   ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๙ ๙๐,๐๐๐ 

รวม ๑๕ ๖๖๗,๓๖๕ ๕ ๕๒๑,๓๕๐ ๕ ๙๖๙,๒๐๐ ๑๓ ๑,๖๒๘,๑๘๐ 

*โครงการทไีด้รับทุนวิจัยจากภายนอก 



๔๗  
รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ตารางท ี๒ หัวข้อโครงการวิจัยทีได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากทังภายในและภายนอก ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ลําดับ ชือโครงการ หัวหน้าโครงการ 
คณะเทคโนโลยดีิจิทัล 
๑ รูปแบบระบสุญัญานมือเพือควบคุมการทํางานของ 

บา้นอัจฉริยะด้วยคุณสมบตัิรหัสลูกโซ่ 

อาจารย์ชยันต์ คงทองวัฒนา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒ ตู้อบฆ่าเชือไวรัสระบบไฮบริดเพือประโยชน์ต่อการให้บรกิาร

สาธารณะและบคุลากรทางแพทย์ควบคมุผา่นอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสงิสาํหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาลและบริเวณ
พืนทีชุมชน 

อาจารย์กนกวรรณ เรอืงศิริ 

๓ การพัฒนาชุดการสอนปฏบิตัิการติดตังระบบปรับอากาศ อาจารย์ศุภร แท่นแก้ว 
คณะบริหารธรุกิจ 
๔ โครงการการเพิมมลูค่าสบัปะรดและผลิตภัณฑ์จากสบัปะรด

ชุมชน ตําบลชมุแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร 

สํานักวิชาศึกษาทัวไป 
๕ ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนออนไลน์ของ

นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 

อาจารย์อัญชพร มณีนพ 

๖ การศึกษาระดับความรู้ด้านคําศัพท์ ไวยากรณ์และการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชันปที ๑ 

อาจารย์วรางคณา  
เฑียรบญุเลิศรัตน์ 

๗ การปริวรรตและแปลคมัภีร์วิษณุสหัสรนามสโตตระ 
เปนภาษาไทย 

อาจารย์พาสนินทร์  
วงศ์วฒุิสาโรช 

๘ การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายเพือสขุภาพของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 

อาจารย์อรอุมา นาทสทีา 

๙ การศึกษาปญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาเวยีดนาม อาจารย์มนต์ธิณีร์ วเิศษศักด ิ

๑๐ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกียวกับการจัดการขยะของ
นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 

อาจารย์ตฤษณา โสรัจจ์ 

๑๑ ทัศนะของศาลเกียวกับการเปนปฏปิกษ์ต่อการทีเปนสามหีรือ
ภริยาอย่างร้ายแรงอันนําไปสูเ่หตุหย่า : ศึกษาเปรียบเทียบคํา
พิพากษาศาลไทย อังกฤษและญปีุน 

อาจารย์สจัจาวุฒ ิ 
รอดสาํราญ 

๑๒ การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปที ๑ สถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา 

อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์ 

๑๓ การศึกษาภาษาพืนถินในบา้นขีเหล็กใหญ่ ตําบลหนองพันทา 
อําเภอโซ่พิสยั จังหวัดบงึกาฬ 

อาจารย์จิระศักดิ อัจฉริยยศ 

 



๔๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ตารางท ี๓ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ รวม 

ประชุมวิชาการนานาชาติ - ๒ ๔ ๓ ๒ ๖ ๑๗ 

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ ๓ ๒ ๖ ๑๐ ๖ ๖ ๓๓ 

วารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม ๑) - - ๑ ๑ - ๒ ๔ 

วารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม ๒) - - - ๑ - ๑ ๒ 

วารสารวิชาการ (ฐานข้อมูลสากล) - - - ๑ - ๑ ๒ 

อนุสิทธิบัตร ๑ ๒ ๑ - - - ๔ 

รวม ๔ ๖ ๑๒ ๑๖ ๘ ๑๖ ๖๒ 

>> ผลงานทางวิชาการของสถาบันทีได้รับการเผยแพร่ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.  Nuangpirom P, Chaitanu K, Ruangsiri K. Self-learning package development on the 

application of the internet of things to agriculture for the study application. In: 2020 7th 

International Conference on Technical Education (ICTechEd7). 2020. pp. 45–49.  

๒.  Thaenkaew S, Sungkedkit C, Ruangsiri K. Promotion of Advanced Practical Skills Using 

Disciplinary Integration Teaching and Learning Activity for Electrical Engineering 

Education. ใน :  2020 7th International Conference on Technical Education (ICTechEd7). 

2020. pp. 24–27.  

๓.  Veeradech Siriariyaporn, Krishda Srichanpiyom. Optimal Planning fot Shares Battery 

Energy Storage System among Residential Consumers. IN:  The 14th GMSARN Internation 

Conference 2019. 

๔.  Kaewmorakot U, Thaenkaew S, Ruangsiri K. Development of Training Package on 

Machine Vision applying STEM Approach for Industrial Education. in: 2019 International 

Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 2019. pp. 130-133.  

๕.  Sonthitham A, Ruangsiri K, Thongchaisuratkul C. Development and Efficiency Validation 

of Training Course on Smart Farm based on STEM Education: A Case Study of Abalone 

Mushroom. In:  2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 

2019. pp. 122–125.  

๖.  Kaewmorakot U, Prongpimai P, Ruangsiri K. Development and Efficiency Validation of 

Training Course on Machine Learning for Industrial Education. In:  2019 International 

Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). 2019. pp. 126–129.  

๗.  พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช. แนวคิดเรืองศักติทีปรากฏในเสาน์ทรยะลหรี.วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓; ๘(๒):๙๕–๑๐๙.  

๘.  สายัณห์ ฉายวาส, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, อุดมศักดิ แก้วมรกต. อุปกรณ์เฝาระวังและแจ้งเตือนการ 

บุกรุกส่งข้อมลูผ่านระบบออนไลน์. ใน: รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 
ครังที ๔๒ (EECON42). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๖๒. น. ๕๒๕–๕๒๘.  



๔๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๙.  พินิจ เนืองภิรมย์, กิจจา ไชยทนุ, กนกวรรณ เรืองศิริ, สมศักดิ อรรคทิมากูล. สายอากาศรูปทรง 

คล้ายยากิ-อูดะ แฟร็กทัล สําหรับเครือข่ายท้องถินไร้สาย. ใน: รายงานสืบเนืองจากการประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครังที ๔๒ (EECON42). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๖๒.  

น. ๓๗๗–๓๘๐.  

๑๐.  อติพงษ์ แสงสุข, หญิง แซ่โค้ว, มารุต รัตนวิชชายานนท์, เสมา พัฒน์ฉิม, ปรีชา กอเจริญ, ชยันต์  
คงทองวัฒนา, และคณะ. ระบบจัดการลงทะเบียนและควบคุมห้องพักโฮสเทลจากการจองออนไลน์
หลายตัวแทน. ใน: รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครังที ๔๒ 

(EECON42). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๖๒.  

๑๑.  โกศิน สวนานนท์, ปฏิญญา ศักดิหวาน, จรูญวิทย์ ลีลาชัยเจริญภัณฑ์, สุทธิศักดิ ชูมนตรี, ปรีชา  
กอเจริญ. ต้นแบบเตาเผาพลาสมาเพือการกําจัดขยะเข็มฉีดยาในโรงพยาบาล. ใน: รายงานสืบ
เนืองจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครังที ๔๒ (EECON42). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย 

มหิดล; ๒๕๖๒.น. ๕๒๑–๕๒๔.  

๑๒.  ปฏิญญา ศักดิหวาน, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, นริศพล ชวิตรานุรักษ์, กฤตภาส คงเพชร. การพัฒนา
ระบบปรับสภาพแวดล้อมสําหรับการปลูกพืชเมืองหนาว. ใน: รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟา ครังที ๔๒ (EECON42). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๖๒. น. ๕๒๙–

๕๓๒.  

๑๓.  ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา. ผลของทรานส์กลูตามิเนสและแปง 

ดัดแปรต่อคุณภาพของทอดมนัปลา. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิงแวดล้อมเพอื
การเรียนรู้. ๒๐๒๐;๑๑(๒):๓๘๐–๙๕.  

๑๔.  ชนะวัฒน์ บุนนาค, อรอุมา นาทสีทา, วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ. การศึกษาอัตลักษณ์: กรณีศึกษาความเปน
จิตรลดาของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ๒๕๖๓; ๓๕(๓). 

Available at: https://so๐4.tci-thaijo.org/index.php/eduku/article/view/242201 

๑๕.  พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช. แนวคิดเรืองศักติทีปรากฏในเสาน์ทรยะลหรี. ใน: รายงานสืบเนืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครังที ๑. 

เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้; ๒๕๖๓.  

๑๖.  Chayakulkheeree K, Hengsritawat V, Nantivatana P, Kocharoen P. Non-Invasive 

Equivalent Circuit Method for Three-Phase Induction Motor Efficiency Estimation using 

Particle Swarm Optimization. Int Energy J. 25 May 2020; 20(2):209–24. 
 

 

  



๕๐ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ตารางท ี๔ รายการทรัพย์สนิทางปญญาทียืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สนิทางปญญาในนามสถาบนั
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลงาน ผู้ประดิษฐ ์ เลขทีคําขอ 
พานพุ่มแบบพับเก็บได้ (อนุสทิธิบตัร) 
(๑๐ มกราคม ๒๕๖๓) 

อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบรูณ์ ๒๐๐๓๐๐๐๐๖๐ 

ของประดับตกแต่ง (สทิธิบตัรการออกแบบ) 
(๑๐ มกราคม ๒๕๖๓) 

อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบรูณ์ ๒๐๐๒๐๐๐๑๐๙ 

เครืองผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์ 
ทีควบคุมการย่อยสลายแม่นยํา (อนุสทิธิบตัร) 
(๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ ๒๐๐๓๐๐๑๓๙๘ 

ตู้ฆ่าเชือระบบแบบไฮบริดควบคุมผ่าน
อินเทอร์เน็ตของสรรพสงิ (อนุสทิธิบตัร)  
(๑๖ กันยายน ๒๕๖๓) 

ผศ.กนกวรรณ เรืองศิริ 
อาจารย์สายณัห์ ฉายวาส 
รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ 

๒๐๐๓๐๐๒๒๘๕ 

>> การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับอนุมัติการขอ
เทียบตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย ดังนี 

๑. ขอเทียบตําแหน่งรองศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์  
 เทียบตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

๒. ขอเทียบตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา 

 เทียบตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

 

 



๕๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> นักเรียน/นักศึกษาและคณาจารย์สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับรางวัล
ผลงานวิจัย สิงประดษิฐ์ และนวัตกรรม 

 

  

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครังที ๓๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอาหารและ
โภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครังที ๓๔ ประจําปการศึกษา ๒๔๖๒ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประเภททักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ จํานวน ๑๔ ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ๔ เหรียญ เกียรติบัตรเหรียญเงิน ๕ 
เหรียญ เกียรติบัตรเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย ๑ เหรียญ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) 

 



๕๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองในงานประกวดสิงประดษิฐ์และนวตักรรม ป ๒๕๖๓ 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อม
เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท ในงานประกวดสิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ป ๒๕๖๓ “Thailand New 

Inventors Award 2020” จัดโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน “ระบบแสงเล่าเรืองสําหรับ
งานนิทรรศการ” ซึงเปนผลงานการประดิษฐ์ของ นายกชพัฒน์ เล็กสาลี นายกฤตเมธ เหล่างาม และ 
นายปกรณ์ อุตตโมบล นักศึกษาชนัปที ๓ ภายใต้การดูแลของ อาจารยส์ายัณห ์ฉายวาส และรศ.ดร.ปรีชา 
กอเจริญ อาจารยค์ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

รางวัลเกียรติคณุผลงานสิงประดิษฐ์คิดคน้ในงานประกวดสิงประดิษฐแ์ละนวัตกรรม ป ๒๕๖๓
“Thailand New Inventors Award 2020” 

รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ  ผศ.เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ 
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คว้ารางวัลเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “เครืองตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนียวนําแบบสามเฟสโดยไม่รบกวน
การทํางานแบบพกพา” ในงานประกวดสิงประดิษฐแ์ละนวัตกรรม ป ๒๕๖๓ “Thailand New Inventors 

Award 2020” ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 
 

 



๕๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

  

 

การประกวดโครงงานนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เปนประธานเปดงานการประกวดโครงงานนักศึกษา  
ชันปที 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ทีตอบโจทย์ 
ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน และบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยให้นักศึกษา
มีทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผลงานทีเข้าร่วมการประกวดมีจํานวนทังสิน  
๑๓ ชินงาน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เเขนกลสําหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ การพัฒนาระบบตรวจวัดและ
วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารกรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร ๖๐๕ 
เครืองลําเลียงผลิตภัณฑป์ระเภทหลอดครีมปอนเครืองจักรอุตสาหกรรม เครืองวัดปริมาณเพลียกระโดด 
เครืองอบแห้งตะลิงปลิงพลังงานงานสองระบบ การพฒันาระบบเพาะเลียงเห็ดถังเช่าอัตโนมตัิ การพฒันา
ระบบแขนกลสําหรับเตรียมซูชิ รางขนส่งฝรังอัตโนมัติสําหรับสวนแบบท้องร่อง หุ่นยนต์เคลือนที
อัตโนมัติภายในอาคารควบคุมด้วย ROS รถเก็บลําไยควบคุมการขึน-ลงด้วยมอเตอร์ เครืองตรวจวัด
ความเปนกรด-ด่างของนาโดยสือสารผ่านทางเครือข่าย LoRaWAN เครืองแยกเศษกระจกจากสีของ
กระจก และเครืองวัดปริมาณนาฝนส่งสัญญาณผ่านระบบ NB-IoT ผลการประกวดโครงงานเรือง  
“การพัฒนาระบบแขนกลสําหรับเตรียมซูชิ” โดยนางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ นายกรัณย์กฤษณ์  
ร่มโพธิโชติกา และนายติณณภพ โพธิสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 

 

 



๕๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอดุมศึกษาในงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ  
ประจําป ๒๕๖๓ 

นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเหรียญบรอนซ์ จากการประกวดผลงาน
นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
จากผลงานตู้อบฆ่าเชือไวรัสระบบไฮบริดควบคุมผ่าน RFID สําหรับสถานทีสาธารณะและชุมชน โดย 
นายวิชัยเกียรติ แสงรัตนทองคํา นางสาวปยพร หนูตา นางสาวอรุณวดี ศิลาเหลืองอาจารย์ทีปรึกษา  
ผศ. กนกวรรณ เรืองศิริ อาจารยส์ายัณห์ ฉายวาส และ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพมหานคร (๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากผลงาน ข้าวแต๋นปกษ์ใต้ 

นางสาวณิชกานต์ เกตุแก้ว นางสาวหนึงฤทัย แอร่มหล้า และนายชัชชัย เจริญเล็กอุทัย นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ชันปที ๓ จากทีม “ข้าวแต๋น แต่นแตนแต๊น” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ จากผลงาน 
“ข้าวแต๋นปกษ์ใต้” ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ  
ในโครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพืนถินไทยพัฒนาได้ด้วย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกับ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ THE UNICORN SPACE  
ชนั ๒๒ Amarin Plaza (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓)  
 



๕๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๓. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 สถาบัน ฯ มีการจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม  
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ทังทีจัดในพืนทีของสถาบัน ฯ 
และ ณ สถานทีของหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือชุมชนตามความต้องการด้านวิชาชีพของ
สถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

>> โครงการบริการวชิาการ 

 
โครงการอบรมอาหารต้านโรคกับการตลาดธุรกิจอาหาร 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดอบรมโครงการอาหารต้านโรคกับการตลาดธุรกิจ
อาหาร และฝกปฏิบัติการทําอาหารทห้ีองปฏิบตัิการครัวไทย ๑ ทุกวันเสารแ์ละอาทติย ์โดยมวีัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพผู้อบรมให้มีความรู้ด้านอาหารบําบัดโรคและการตลาดยุคปจจุบัน การอบรม
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ทางด้าน โภชนบําบัด และธุรกิจอาหารกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง การตลาด
สําหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง รับฟงประสบการณ์การทําธุรกิจอาหารกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง  
ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ ณ ฝายโภชนาการ
โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย ์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
  



๕๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

  

โครงการอบรมภาษาอิตาเลียนพืนฐานเพือการท่องเทียวไทย 

สํานักวิชาศึกษาทวัไป สถาบันเทคโนโลยีจติรลดาจดัอบรมโครงการอบรมภาษาอิตาเลียนพนืฐานเพอืการ
ท่องเทียวไทย   โดยมวีัตถุประสงคเ์พอืให้บุคคลทีสนใจเพมิพนูทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียน สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและในชีวิตประจําวัน สํารวจความต้องการของประชาชนและตลาดแรงงานเพอื
ประกอบการพิจารณาว่าการขยายทางเลือกภาษาทสีามในหลักสูตรของสถาบัน และตอบสนองนโยบาย
ของสถาบันด้านบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก (๒ พฤศจิกายน ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

 
ต้อนรับคณะโรงเรียนการเรือน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีให้การต้อนรับว่าทีร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  
คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ในโอกาสเข้าหารือด้านการบริการวิชาการ
และเยียมชมสถาบัน และร้านปรุงสารพดั ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (๑๐ มถุินายน ๒๕๖๓) 



๕๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๔. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริม
ค่านิยมอันดีงาม และเข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกภาค
ส่วน ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการเข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย ตลอดจน ส่งเสริมค่านิยมทีดีงาม เพือพัฒนาผู้เรียน
และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันให้เปนคนเก่งคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ  
อยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุข และเปนพลเมืองทีดีของโลก 

๔.๑ การอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมค่านิยมทีดีงาม 

 สถาบันมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสํานึก รักความเปนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
มีความพร้อมทังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการทีดีรอบด้าน มีหลักคิดทีถูกต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผ่านกิจกรรมทีหลากหลาย ได้แก่ 

๑. กิจกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. กิจกรรมปฐมนิเทศ ไหว้ครู 

๓. กิจกรรมจิตอาสาเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๔. กิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

๕. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมกีฬา  

>> กิจกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยและ 
    พระบรมวงศานุวงศ์ 

กิจกรรมวางพานพุ่มเนืองในวันเทคโนโลยีไทย 

เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ 
ครู เจ้าหน้าที นักศึกษา และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 
เนืองในวันเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒)  



๕๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

กิจกรรมวางพวงมาลาเนืองในวันปยมหาราช 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย ์ครู เจ้าหน้าที นักศึกษา 
และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๕ เนืองในวันปยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต  
(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 

กิจกรรมวางพานพุ่มเนืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  
เนืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

  



๕๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

กิจกรรมวางพวงมาลาเนืองในวันสมเด็จพระมหาธรีราชเจ้า 

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย ์เจ้าหน้าที และนักศึกษา สถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนืองในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สโมสรสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

 

กิจกรรมวางพานพุ่มเนืองในวันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
เนืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที ๒ ณ พระบรม 
ราชานุสาวรีย ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓) 
 



๖๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

กิจกรรมวางพานพุ่มเนืองในวันจักรี 

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมพิธีวาง 
พานพุม่ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  เ นืองในวันจักรี  ณ  
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ณ  สะพานปฐมบรม 
ราชานุสรณ์ (สะพานพระพทุธยอดฟา) (๖ เมษายน 
๒๕๖๓) 

กิจกรรมวางพวงมาลาเนืองในวันคล้าย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
มหาอานันทมหิดล 

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมพิธีวาง 
พวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาล
ที  ๘ เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรม 
ราชานุสาวรีย์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
(๙ มถุินายน ๒๕๖๓) 

กิจกรรมวางพวงมาลาเนืองในวันมหิดล 

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
พระบิดาแห่งการแพทยแ์ผนปจจุบันของไทย เนืองในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย ์โรงพยาบาลศิริราช 
(๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) 



๖๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

การทําบุญอุทิศถวายเปนพระราชกุศลเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที 
นักศึกษา  และนักเรียน  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  จัดพิธีทําบุญอุทิศถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนืองในวันคล้าย 
วันสวรรคต และเพอืน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 

 

พิธีน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย ์ครู เจ้าหน้าที นักศึกษา 
และนักเรียน ร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เนืองในวันพอ่แห่งชาติ พร้อมทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ ์
จํานวน ๙ รูป และถวายสังฆทานเพอือุทิศถวายเปนพระราชกุศล (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 



๖๒ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

กิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจําสัปดาห ์

รศ.ดร.คุณหญิงสมุณฑา พรหมบญุ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จํานวน 
๕ รูป เพือความเปนสริิมงคลในการดําเนินชีวิต (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร นักเรียน
และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถวายเทียนพรรษา จํานวน ๑๐ ต้น เงินทําบุญจากผู้มี 
จิตศรัทธาสังฆทานและภัตตาหาร เนืองในวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
ราชวรวิหาร (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 



๖๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

นิทรรศการน้อมรําลึก ๑๑๐ ป แห่งการสวรรคตรัชกาลที ๕ 

งานวิทยทรัพยากร ฝายวิชาการวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมและนิทรรศการ “น้อมรําลึก 
๑๑๐ ปแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรม
อาหารสมัยรัชกาลที ๕” เพือเผยแพร่พระราชจริยวัตรด้านปากะศิลป ตํารับพระกระยาหารทรงโปรดของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทังความรู้มรดกภูมปิญญาทางวัฒนธรรมอาหารสมัยรัชกาล
ที ๕ ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารสมัยรัชกาลที ๕” กิจกรรมตอบคําถามจาก
นิทรรศการและการเขียนสร้างสรรค์ “สูตรอาหารจานโปรดต้องบอกต่อ” (๑๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓) 

 

 



๖๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

 

 

 

โครงการกิจกรรมและนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา ของขวัญจากพ่อ” 

งานวิทยทรัพยากร ฝายวิชาการวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมและนิทรรศการ “ศาสตร์
พระราชา ของขวัญจากพ่อ” เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ) งานวิทยทรัพยากรดําเนินการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พระราชดําริ และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และ
นิทรรศการความเปนมาของวันพ่อทัวโลก และจัดกิจกรรม Workshop D.I.Y “สวนถาดธรรมชาติ ตาม
รอยศาสตรพ์ระราชา” 

 



๖๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> กิจกรรมปฐมนิเทศ ไหว้ครู 

 

พิธีไหว้ครูประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เปนประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพธีิ 
ผู้แทนนักศึกษานําพานดอกไมธู้ปเทียนเพือแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อครู อาจารย ์ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าความสําคัญพระคุณของครู อาจารย์ เปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครู
ไทย นักศึกษากล่าวปฏิญาณตนผู้แทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู และนักศึกษาพร้อมใจกัน
ขับร้องเพลงครู 

ในโอกาสนี อธิการบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีใจความสําคัญตอนหนึงว่า “นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดาต้องมีความเปนจิตรลดา ซึงมีทังหมด ๕ ข้อ ข้อแรกคือสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ 
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อทีสองคือเปนคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซือสัตย์
สุจริต ข้อทีสามคือความเปนพลเมืองดีคือ เปนผู้ทีรู้คุณแผ่นดิน มีหน้าทีตอบแทนคุณของแผ่นดินเปน 
ผู้ทีมีจิตอาสานึกถึงผู้อืนก่อน ข้อทีสีคือความผูกพันกับสถาบัน เปนผู้ทีเคารพนอบน้อมต่อครู อาจารย์ 
รักษาชือเสียงของสถาบัน และข้อทีห้าคือเปนผู้ทีใฝหาความรู้ทางวิชาการ สามารถสือสารวิชาชีพของ
ตนเองให้ผู้อืนเข้าใจได้ ใฝรู้ ใฝเรียน และสู้งานหนัก” (๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 



๖๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> กิจกรรมจิตอาสาเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

 

 

งานวันคนพิการ 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเปนส่วนหนึงในงานวันคนพิการ ครังที ๕๑ ประจําป ๒๕๖๒ จัดโดย 
สภาสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ในการแจกอาหาร ขนม เครืองดมื รวมไปถึง
อํานวยความสะดวกให้กับผู้พกิาร เช่น เสิรฟ์อาหารและเครืองดืม เก็บขยะ เปนต้น ณ ศูนยแ์สดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค็ เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 



๖๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> กิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

เสวนาโขนพระราชทาน นาฏศิลปแห่งแผ่นดิน 

งานวิทยทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานเสวนาโขนพระราชทาน: นาฏศิลปแห่งแผ่นดิน  
โดยมี ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลปไทย เขียนบทและกํากับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ตอนสืบมรรคา และอาจารย์อนุชา สุมามาลย์  
นาฏศิลปโขนพระราชทาน รับบททศกัณฑ์ ตอนสืบมรรคา เปนวิทยากรรับเชิญ พร้อมการแสดงฉุยฉาย
ทศกัณฑล์งสวน (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

การเข้าร่วมงานศิลปนแหง่ชาติและนานาชาติสญัจร ๒๕๖๓ 

นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมสร้างสรรคผ์ลงานประเภทต่าง ๆ ในงานศิลปนแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 
๒๕๖๓ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรเหรียญทอง “โครงการถ่ายทอดงานศิลป
กับศิลปนแห่งชาติ กิจกรรมศิลปนแห่งชาติสัญจร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
(๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓) โดยมนัีกเรียนได้รับรางวัล ดังนี  
ประเภทผลงาน “สร้างงานวรรณศิลป เรืองสัน” รุ่นอุดมศึกษา ได้แก่  
๑. นางสาวณัฏฐนิชย ์จันทรส์ุหร่าย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชนัปที ๓ สาขาวิชาการตลาด 

ประเภทผลงาน “เทคนิคศิลปะผ่านเลนส”์ รุ่นอุดมศึกษา ได้แก่ 

๒. นายกิตติพชิญ ์วงษช์นื นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชนัปที ๑ สาขาวิชาช่างไฟฟากําลัง 



๖๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

การแสดงดนตรีในงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกําลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับเกียรติแสดงดนตรีในงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบ
กําลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ (The Stage of Opportunity and Inspiration) เพือส่งเสริมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบต่าง ๆ รวมทังเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเพิมทักษะให้กับ
เยาวชนทีสนใจ ควบคุมวงคอรัสโดย ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และควบคุม
วงดนตรคีลาสสิกโดย ดร.อโณทัย นิติพน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (๑๙ มกราคม ๒๕๖๓) 

 

กิจกรรมร่วมแสดงในงานสร้างโอกาส มอบกําลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ 

นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาการสร้างเครืองดนตรีไทย ร่วมขับร้อง – บรรเลงดนตรีไทย 
ในงาน "สร้างโอกาส มอบกําลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค"์ ณ นิทรรศรัตนโกสินทร ์(๒๐ มกราคม ๒๕๖๓) 

 



๖๙  
รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมกีฬา  

การเข้าเปนสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

รศ.ดร.คุณหญิงสมุณฑา พรหมบญุ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ให้การ
ต้อนรับ รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานอนุกรรมการฝายส่งเสริมกีฬาเพือความเปนเลิศ และฝาย
เลขานุการคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในโอกาสเยียมชมสถาบันเพือ
ประเมินความพร้อมในเรืองการจัดการและการบริหารด้านการกีฬาของสถาบัน เพือใช้เปนข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการรับเข้าเปนสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ สถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 

กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร 

ทีมฟุตบอล CDTI Football สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับชมรม
ฟุตบอล  KMUTNB จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ณ  สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

  



๗๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๔.๒ การเข้าใจวัฒนธรรมทหีลากหลาย 

 งานวิจัยและวิรัชกิจเปนผู้รับผิดชอบงานด้านการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงมี 
ส่วนสําคัญในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมทีหลากหลาย  
ผ่านกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ ทังทางด้านการศึกษา การวิจัย การประชุม
วิชาการ การเยียมชมศึกษาดูงาน และ การแลกเปลียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ กับนักศึกษา
ต่างประเทศ และหน่วยงานองคก์รต่างประเทศ ดังนี 

>> การรับนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานประเทศเพือนบ้านเข้ามาเรียน 
    ในหลักสูตรของสถาบัน 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันมีนักศึกษาจากประเทศเพือนบ้าน จํานวน ๑๒ คน ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรต่าง ๆ จํานวน ๓ คณะ ดังนี 

ลําดับ ชือ-สกลุ ภูมิลาํเนา คณะ/ชันป สาขาวิชา 
๑ Ms. Liza Oeurn กัมพูชา คณะบริหารธุรกิจ/ป ๓ การจัดการธุรกิจอาหาร 

๒ Ms. Puthsok Sam กัมพูชา คณะบริหารธุรกิจ/ป ๓ การจัดการธุรกิจอาหาร 

๓ Mr. Bora Vireak กัมพูชา คณะบริหารธุรกิจ/ป ๓ การจัดการธุรกิจอาหาร 

๔ Ms. Savich Chheut กัมพูชา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ป ๓ 

เทคโนโลยีไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕ Mr. Chanthun Sok กัมพูชา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ป ๓ 

เทคโนโลยีไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

๖ Ms. Malin Kang กัมพูชา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ป ๓ 

เทคโนโลยีไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

๗ Ms. Thepphaaksone 

Vongphet 

ลาว คณะบริหารธุรกิจ/ป ๑ การจัดการธุรกิจอาหาร 

๘ Ms. Soudalay Sihalath ลาว คณะบริหารธุรกิจ/ป ๑ การจัดการธุรกิจอาหาร 
๙ Ms. Nguyen Thi-Lam Anh เวียดนาม คณะบริหารธุรกิจ/ป ๑ การจัดการธุรกิจอาหาร 
๑๐ Ms. Nguyen Thi Hang เวียดนาม คณะบริหารธุรกิจ/ป ๑ การจัดการธุรกิจอาหาร 
๑๑ Ms. Do Thi Trang เวียดนาม คณะบริหารธุรกิจ/ป ๑ การจัดการธุรกิจอาหาร 
๑๒ Ms. Le Thi Thanh Nhan เวียดนาม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล/ป ๑ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

  



๗๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> การร่วมประชุมวิชาการและการเยียมชมศึกษาดูงาน 

 

การเข้าร่วมงานประชุม Temasek Foundation Conceiving-Designing-
Implementing-Operating (CDIO) Forum ๒๐๑๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ดร.นวลอนงค ์ธรรมเจริญ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และนายสุรัตน์ จันแย้ม ทีปรึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าร่วมงานประชุม 
Temasek Foundation Conceiving-Designing-Implementing-Operating (CDIO) Forum 20 19  ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเข้าเยียมชมเพือศึกษาดูงานและหาแนวทางความร่วมมือด้าน Cyber Security 

กับสถาบัน Republic Polytechnic และสถาบัน Temasek Polytechnic (๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 
การเข้าร่วมประชุม The 23rd Joint Meeting of the GMSARN Board of Council  
of Advisors ประจําป 2019 และร่วมนําเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

ผศ.ดร. สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เปนผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมประชุม The 23rd Joint Meeting of 

the GMSARN Board of Council of Advisors ประจําป 2019 และนําคณาจารยเ์ข้าร่วมประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ The 14th GMSARN International Conference 2019 “Smart Energy, Environment 

and Development in GMS” ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี 
อาจารย์ ดร.วีรเดช ศิริอริยพร และอาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นําเสนอบทความวชิาการเรือง Optimal Planning for Shared Battery Energy Storage 

System among Residential Consumers (๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 



๗๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> การต้อนรับผู้เยียมชม/ร่วมจัดกิจกรรม และหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ 

การหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส และ 
สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟากลัยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ  
Mr. Bernie QUINN, Academic Dean–International ของสถาบัน Hotel and Tourism Management 

Institute Switzerland (HTMi) พร้อมด้วยนางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสสฯ์ 
และคณะ ในโอกาสเข้าเยียมชมสถาบันและหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดย
สถาบัน HTMi ยินดีรับนายอนาวิล พงศ์พลาดิศัย บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจของสถาบัน ภายใต้ทุนจาก
สมาคมนักเรียนเก่าสวิสสฯ์ ไปศึกษา/ฝกงานในสาขาอาหาร เปนระยะเวลา ๑ ป  

นอกจากนี สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ยังให้ทุนกับ นางสาวเหมือนฝน การปรีชา ผู้รับทุนตามความ
ต้องการของสถาบัน เพอืไปศึกษา/ฝกงานในสาขาเกษตร ณ สถาบัน Ecole d'Agriculture du Valais – 

Chateauneuf เมือง Sion สมาพันธรัฐสวิส และนางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ นักศึกษาชันปที ๔  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพือไปศึกษา/ฝกงานในสาขาวิศวกรรม/ช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัย 
Lehrwerkstatt fur Mechanik เมอืง Basel สมาพนัธรัฐสวิส (๙ มกราคม ๒๕๖๓) 

 

 

 

 



๗๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 

 

 

การหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการชาวเยอรมัน 

Mr. Axel Brauer ประธานบริหาร  บริษัท  Brauer Holding Co., Ltd. พร้อมด้วย  Mr. Dieter Barth 

ประธานโรตารีคลับฟนิกซ์พัทยา นํา Ms. Ilona Schade ผู้บริหารบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จํากัด  
และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ของสถาบัน เพือประชุมและหารือแนวทางความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การตังกลุ่มคณะผู้เชียวชาญ 
ชาวเยอรมัน (German Expert Pool) ทีสถาบัน การส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปฝกงานทีบริษัทของ
ผู้ประกอบการชาวเยอรมนัในประเทศไทย และการประสานความร่วมมอืกับบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท เฟสโต้ (ประเทศไทย) จํากัด เพือรับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันไปฝกงาน เปนต้น  
(๒๔ มกราคม ๒๕๖๓) 

 



๗๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ฯพณฯ เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจําประเทศไทยเยียมชมสถาบัน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ 
H.E. Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจําประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยียมชม
สถาบัน เพือหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปรกั์บ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (๔ มนีาคม ๒๕๖๓) 

การหารือความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจติรลดากับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศนิวซีแลนด ์

ผศ.บัวรอง ลิวเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อํานวยการสํานักวิชา
ศึกษาทัวไป และบุคลากรสังกัดงานวิจัยและวิรัชกิจ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล 
Marketing Manager (Thailand), Education New Zealand สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจํา
ประเทศไทย และนายวิชัย ชิตวิมาน Executive Director Knowledge Plus Education ในการประชุม
และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับ
สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ การขยายโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษและ 
เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนดใ์นช่วงปดภาคเรียนฤดูร้อน การรับนักศึกษาไปฝกงาน
ทีสถานประกอบการของชาวนิวซีแลนด์ในประเทศไทย และการขยายโอกาสให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เปนต้น (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 



๗๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

การแต่งตงัทีปรึกษาอธิการบดี ด้านความร่วมมือกบัสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันแต่งตัง Mr. Axel Brauer ประธานบริหาร บริษัท Brauer Holding Co., Ltd. และ Mr. Dieter 

Barth ประธานโรตารีคลับฟนิกซ์พัทยา  เปนทีปรึกษาอธิการบดี ด้านความร่วมมือกับสหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ Mr. Axel Brauer และ Mr. Dieter Barth นํา Mr. 

Denis Richter ผู้จัดการทัวไป  Renaissance Pattaya Resort & Spa และ  Mr. Markus Hoffmann 

ผู้อํานวยการโครงการเยอรมัน-ไทยเพือความเปนเลิศในการศึกษาทวิภาคี หอการค้าเยอรมัน-ไทย  
เข้าพบ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน เพือประชุมและ
หารือแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education System) 

กับผู้ประกอบการสัญชาติเยอรมนั ทังในประเทศไทยและประเทศเยอรมนั (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

ฯพณฯ เอกอคัรราชทูตสิงคโปร์ประจําประเทศไทยชมการถ่ายทํารายการสอนทําอาหารออนไลน์ 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี นํา ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจํา
ประเทศไทย ชมการไลฟสดการสอนทําอาหารออนไลน์โครงการ “อยู่บ้าน ไม่ตกงาน สร้างรายได้”  
คอร์สเรียนที ๑๐ เมนูส้มตําแก่นตะวัน ลาบหมู และไก่ทอดสมุนไพร ณ ห้องสาธิตการประกอบอาหาร 
อาคาร ๖๐๕ ในโอกาสเลียงรับรองอาหารกลางวันทีร้านปรุงสารพัด ห้องปฏิบัติการร้านอาหาร สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 



๗๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารไทย-ฮ่องกง 

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับงานวิจัยและวิรัชกิจ จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลียนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร
ไทย-ฮ่องกง” ให้แก่นักศึกษาจากสถาบัน Technological and Higher Education Institute of Hong 

Kong (THEi) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล การร่วมกันประกอบอาหารไทยของนักศึกษาทัง ๒ สถาบัน จํานวน ๓ รายการ คือ  
ผัดไทย ต้มยํากุ้ง และมสัมนัไก่ และการแข่งขันกระชับมติรประกอบอาหารเมนูเชิงสร้างสรรคจ์ากวัตถุดิบ
ทีกําหนดให้ หลังจบการอบรมนักศึกษาทัง ๒ สถาบันได้รับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร.คุณหญิง 
สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี (๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) 

 

นิทรรศการวัฒนธรรมชาติต่างๆ ในอาเซียน เนืองในวันอาเซียน (ASEAN Day) 

นักศึกษารายวิชาอารยธรรมและเหตุการณ์โลก จัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมชาติต่าง ๆ ในอาเซียน
เนืองในวันอาเซียน (ASEAN Day) ซึงเปนวันก่อตังสมาคมอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส ์สิงคโปร ์ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมยีนมา และกัมพชูา โดยมนัีกศึกษา
จากประเทศกัมพชูาและเวียดนามร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประจําประเทศ (๓ กันยายน ๒๕๖๓) 



๗๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๕. ด้านการปรับเปลียนเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ
และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเกิดจากการควบรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาซึงจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพซึงจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) เพือขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้สําเร็จการศึกษา
ขันพืนฐานสายวิชาชีพมีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญา  ทําให้การจัด
การศึกษามีความต่อเนือง เพิมประสิทธิภาพการผลิตกําลังคนทีมีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ
ในระดับสูง 

 ในการปรับเปลียนสถานะมาเปนสถาบันในกํากับของรัฐทีมีพระราชบัญญัติเปนของตนเอง 
จําเปนต้องมีการดําเนินการในช่วงเปลียนผ่าน มีการปรับระบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ 
การบริหารทรัพยากร การบริหารงบประมาณ และการดําเนินการในด้านอืน ๆ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันจึงจัดให้มีการประชุมชีแจง ทําความเข้าใจ และการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ 

 

การเข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะทํางานเพือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับ 

นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร เจ้าพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ และนายวิน จิตรไกรสร   

เจ้าพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ ผู้แทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. (๒๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
  



๗๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

การอบรม “ความเปนจิตรลดา บุคลิกภาพและการวางตน” 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมโครงการ “ความเปน
จิตรลดา บุคลิกภาพและการวางตน” แก่บุคลากรสถาบันโดยมี คุณเพชรพริง สารสิน อดีตผู้อํานวยการ
ใหญ่ฝายภาพลักษณ์และสือสารองค์กร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนวิทยากรพิเศษ โดย
เนือหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างบุคลิกภาพทีดี การวางตน การแต่งกาย การไหว้ ฯลฯ (๓ กันยายน 
๒๕๖๓) 

>> การเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร 

ลําดับ หลักสูตรอบรม วันท ี
จํานวนบุคลากร 

ทีเข้าร่วม (คน) 

บุคลากรสายวิชาการ 

๑ หลักสูตร “Lancang-Mekong vocational 

Education Training Center Cambodia 

Luban Workshop” ณ ราชอาณาจักรกัมพชูา 

๗-๒๕  ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๔ 

๒ การอบรมเชิงปฏบิัติการ เรือง Design 

Thinking as a Teaching Approach (การใช้
วิธี Design Thinking ในการสอนในชันเรียน) 

๑  พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๖ 

๓ การสัมมนาเชิงวิชาการ เรือง “เมอืงอัจฉริยะและ
ศูนยข์้อมลู : แนวคดิ การออกแบบ การจัดการ 
และกรณีศึกษา (Smart City & Data Center : 

Concept , Design , Management and Case 

Studies)” 

๑๑ -๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒ 

๔ การอบรมเชิงปฏบิัติการหลกัสูตร การออกแบบ
บอรด์เกม การด์เกม และคลาสเกม เพอืการ
เรียนรู้แบบแอคทีฟเลิรน์นิง (Active Learning) 

“เปลียนห้องเรียนเปนห้องเลน่” รุ่นที ๕ 

๒๓-๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑ 



๗๙  
รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ลําดับ หลักสูตรอบรม วันที 
จํานวนบุคลากร 

ทีเข้าร่วม (คน) 

๕ การอบรมหลักสตูรออนไลน์  
(อบรมหลักสตูรวิชา Python for Everybody 

Specialization) 

๑ กุมภาพันธ์- 
๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๒ 

๖ การอบรมหลักสตูรออนไลน์  
(อบรมหลักสตูรวิชา Machine Learning) 

๑ กุมภาพันธ์- 
๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

๒ 

๗ การประชุมเชิงปฏบิตัิการ เรือง “แนวทาง
ออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
ทีมุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพือผลิตบณัฑติ
พันธ์ุใหม่” 

๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ 

๑ 

๘ การอบรมเชิงปฏบิตัิการ Smart Building Data 

Analytics  
๑๒-๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๓ 
๒ 

๙ การอบรม “หลักสตูรการใช้ Google Apps  
เพือเพิมประสทิธิภาพในการทํางาน” 

๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๒ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

๑๐ การประชุมชีแจงเงินเพิมสาํหรับตําแหน่งทีม ี

เหตุพิเศษหรือเงินอืนทํานองเดียวกัน (ตําแหน่ง
ด้านพัสดุ) ในกรณีทีไม่เปนข้าราชการพลเรือน 
ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๒) แห่ง
พระราชบญัญัติการจัดซือ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒ 

๑๑ การสมัมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online 

Information and Education Conference 

2019” 

๓๑ ตลุาคม - 
๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 

๑ 

๑๒ การดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต 
(ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต) 

๒๗ พฤศจิกายน 
และ ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

๑ 

๑๓ การพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft 

Excel) 

๑๙-๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๓๕ 



๘๐ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ลําดับ หลักสูตรอบรม วันที 
จํานวนบุคลากร 

ทีเข้าร่วม (คน) 

๑๔ การศึกษาดงูานศูนย์ฝกอบรม “ศูนยว์งเดือน 
อาคมสรุทัณฑ์” ตามแนวพระราชดําริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓ 

๒ 

๑๕ การฝกอบรมเชงิปฏบิตัิการ “เข้าถึง เข้าใจ
เทคนิคการจัดทําแผนบริหารความเสยีง (Risk 

management Plan) ตามหลัก COSO เพือ
ผลักดันการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร” ปงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๙ 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

๒ 

๑๖ กิจกรรม Focus Group เพือวิเคราะห์และ
พัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน (ครงัที ๒) 
โครงการคลินิกให้คําปรึกษาทางวิชาการในการ
ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ 

๒ 

๑๗ การอบรมออนไลน์ หลักสตูร “การนําเสนอ
แนวคิดธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ” 

๑-๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑ 

๑๘ การอบรมออนไลน์ หลักสตูร “สตาร์ทอัพ
เบอืงต้น” 

๑-๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑ 

๑๙ การอบรมหลักสตูรเทคนิคการพูดสาํหรับ 

นักบริหาร รุ่นที ๖  
๗-๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
๑ 

๒๐ การอบรมหลักสตูร Restaurant Feasibility 

Study 

๒๗-๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑ 

๒๑ โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรือง การ
รายงานผลการดําเนินการกรณีข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ 

๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑ 

๒๒ การอบรมหลักสตูรการจัดทําแผนงาน
ประชาสมัพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที ๑๒  
 

๓-๖ สงิหาคม 
๒๕๖๓ 

๑ 



๘๑  
รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ลําดับ หลักสูตรอบรม วันที 
จํานวนบุคลากร 

ทีเข้าร่วม (คน) 

๒๓ การประชุมเชิงปฏบิตัิการ “โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสาํหรับผู้ทีขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาสทีใช้ชุมชนเปนฐาน” 

๑๔-๑๖ สงิหาคม 
๒๕๖๓ 

๒ 

๒๔ การอบรมเชิงปฏบิตัิการแก่นายจ้างเพือจัดทํา
ข้อมูลและชําระเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) 

๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ ๒ 

๒๕ การสมัมนาทางวชิาการ เรือง "การกําหนด
ขอบเขตงาน (TOR : TERM OF REFERENCE) 

และการบริหารสญัญา" 

๒๘-๒๙ สงิหาคม 
๒๕๖๓ 

๔ 

๒๖ โครงการอบรม “ความเปนจิตรลดาบคุลิกภาพ
และการวางตน” สายสนับสนุน 

๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๒๗ 

๒๗ การสมัมนา “CDTI รวมใจ สร้างความเปน 
หนึงเดียวกัน” สายสนับสนุน 

๒๖-๒๗ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑๐๗ 

๒๘ โครงการอบรมหลักสตูรประกาศนียบตัร
กฎหมายมหาชน รุ่นที ๔๘ (รอบสอง) 

๒๓ กันยายน- 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๒ 

 
 



๘๒ รายงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๖. ด้านการดําเนินการภายใต้ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ 
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีเกิดขึนในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย โดยมีความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพืนที สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดาตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการเพือเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์
และปองกันการแพร่ระบาดของเชือไวรัส โดยการดําเนินการตามนโยบายเฝาระวังและสนับสนนุ
นโยบายของภาครัฐ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการผ่าน
สือออนไลน์เพือให้ความรู้กับผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถนําความรู้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์เพือลดโอกาสในการแพร่กระจาย
ของเชือไวรัส รวมถึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย  

มาตรการปองกัน COVID-19 พร้อมขานรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

รศ.ดร.คุณหญิงสมุณฑา พรหมบญุ อธิการบดี กล่าวถึงมาตรการว่า สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดามีนโยบาย
เฝาระวังและสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มกําลัง เพือเปนส่วนหนึงในการหยุดการแพร่กระจาย 
เชือไวรัส COVID-19 เริมจากการตรวจสอบบคุลากร นักศึกษา นักเรียน และบคุคลทัวไปทีเข้ามายังพืนที
สถาบันโดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิและติดสติกเกอร์รับรองว่าไม่มีไข้หรืออาการผิดปกติ 
การบริการแอลกอฮอล์ ๗๐% ทีติดตังไว้ทุกพืนทีในสถาบัน ด้านกายภาพทางสถาบันมีมาตรการ 
การรักษาความสะอาดขันสูง ได้แก่ การอบโอโซนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสํานักงานทุกหน่วย   
ในทุกอาคารเรียน การฉีดพ่นฆ่าเชือโรคโดยผู้เชียวชาญ ด้านสุขอนามัยมีมาตรการเพิมความถีในการ
ดูแลรักษาความสะอาดพืนทางเดิน ทางเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องนา ด้วยนายาฆ่าเชือ ตรวจเช็คทําความ
สะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยนายาฆ่าเชือ เช่น ปุมกดภายในลิฟต์ ราวบันได ทีจับลูกบิดประตู/อาคาร 
และเพิมความถีการดูแลระบบเครืองปรับอากาศทุกอาคารเรียน ด้านการสือสารงานบริหารทัวไปและ
สือสารองค์กรจะเปนหน่วยกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารทีสําคัญและจําเปนแก่บุคลากร นักศึกษาและ
นักเรียนทราบเพือให้ทันต่อเหตุการณ์ผ่านช่องทางสอืสารต่าง ๆ ของสถาบนั (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓)



๘๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

การอบรมการสอนออนไลน์ Google Classroom 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเตรียมความ
พร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์” ให้กับคณะครูและอาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีการ
จัดแบ่งกลุ่มฝกอบรมตามหลักการและขันตอนการออกแบบการสอนออนไลน์ เพือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

 

โครงการสอนทําอาหารออนไลน์ “จติรลดา ปรุงสารพัด” 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสอนทําอาหารออนไลน์ เพือให้ความรู้ในการประกอบอาหาร 
คาวหวานกับประชาชนทัวไปผ่านสอืออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 
ซึงผู้รับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาหารภายในครัวเรือนหรือต่อยอดความรู ้

ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยจัดอบรมในลักษณะของรายการสาธิตการทําอาหาร ในชือ “จิตรลดา 
ปรุงสารพัด” ภายใต้สโลแกน #อยู่บ้าน #ไม่ตกงาน #สร้างรายได้ ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Page 

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ Youtube ช่อง CDTI Channel ทุกวันอังคาร และ
วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ น. ตังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมถุินายน ๒๕๖๓  

 



๘๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

การสัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน 

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้
สัมภาษณ์สดในรายการสถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS (หมายเลข ๓) และทางระบบออนไลน์ 
ประเด็นคอร์สอาหารออนไลน์ “อยู่บ้าน ไม่ตกงาน สร้างรายได้” ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ 
(๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) 

 

 

การสัมภาษณ์รายการ “กูรูคู่อร่อย” 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้สัมภาษณ์รายการ  
"กูรูคู่อร่อย" โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในประเด็นการดําเนินงานของสถาบันและ 
คอร์สอาหารออนไลน์ จิตรลดา ปรุงสารพัด “อยู่บ้าน ไม่ตกงาน สร้างรายได้” ในการนี ทางรายการ 
ได้เข้าถ่ายทําวิธีปรุงอาหารคาวหวานจากคอร์สเรียนออนไลน์ในเมนู ก๋วยเตียวหลอดทรงเครือง  
แกงเขียวหวานไก่ สาคูไส้หม ูและทับทิมกรอบ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
  



๘๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

น้อมเกล้าฯ ถวายตู้อบความร้อนและตู้อบโอโซน 

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายตู้อบความร้อนอุณหภูมิ ๖๐ องศา
เซลเซียส ประดิษฐ ์โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย ์คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย ์และ 
ผศ.เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และตู้อบโอโซน ประดิษฐ์โดย รศ.ดร.ปรีชา 
กอเจริญ ผศ.กนกวรรณ เรืองศิริ และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพอืทรงใช้งานอบฆา่เชือไวรัส COVID-19 ณ วังสระปทุม (๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 

 

 

การส่งมอบนวัตกรรมต้านโควิด-19 ทีกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ 

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบ "ทีกด 
เจลล้างมอืแบบเท้าเหยียบ" ให้กับคุณพทิักษ ์อดิศักดิเดชา หัวหน้าแผนกพระทีนังอนันตสมาคม และสํานัก
พระราชวัง สนามเสือปา และคุณอุไร อุตธรรมมา รองหัวหน้าแผนก ฯ เพือใช้ในหน่วยงานภายในสํานัก
พระราชวัง สนามเสือปา ตาม พรก. ฉุกเฉิน ซึงมีมาตรการในการปองกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อ 
เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดําเนินการตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด โดยทางโรงเรียน ฯ จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมจากท่อร้อยสาย 
วัสดุฝกเหลือใช้จากการเรียนการสอนของสาขาไฟฟากําลังมาดัดแปลง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่
ได้อย่างแท้จริง (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 



๘๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

  

การเตรียมการจัดนิทรรศการ CDTI 2020 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะมีการจัดนิทรรศการ CDTI 2020 ในรูปแบบนิทรรศการกึงถาวรและ
นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพือนําเสนอผลงานวิชาการ สิงประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรม 
ของครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา  ภายใต้แนวคิด “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” อันจะเปนประโยชน์ใน
วงกว้างสําหรับแนวคิดการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริงเกิดจากการเล็งเห็นความสําคัญของการลด 
การชุมนุมประชากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ย
ในการนําเสนอผลงานและเพือขยายโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถชมนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ได้ 
โดยจะได้รับข้อมูลสิงประดิษฐ์ งานวิจัยในรูปแบบของวิดีทัศน์ อินโฟกราฟก และได้รับบรรยากาศ 
เสมอืนอยู่ในนิทรรศการจริงผ่านการจําลองห้องนิทรรศการแบบ ๓ มติิ 

มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา อันเนืองจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส 
COVID-19 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้มกีารประกาศมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ทีได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ดังนี 

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาที ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕๐ 
ของค่าธรรมการศึกษาปกติ รวมถึงยกเว้นการเก็บค่าปรับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  
ขยายเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ช่วยเหลือค่าเช่าห้องพกันักศึกษา ในโครงการสวัสดิการห้องพกันักศึกษา ร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าปกติ  
เปนระยะเวลา ๓ เดือน นับตังแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จัดหา SIM CARD เพอืช่วยเพมิความสามารถในการเข้าถึงและเพมิประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ 

ให้นักเรียนนักศึกษาเปนระยะเวลา ๓ เดือน  
จัดหาแท็ปเล็ตส่วนกลางให้นักศึกษาได้ยืมใช้ในการเรียนออนไลน์ 



๘๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ส่วนที ๓ ด้านการเงิน 
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดตังเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐเมือวันที ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนปแรก ภายใต้
โครงการจัดตังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ จํานวน ๑๘๖,๑๖๓,๕๐๐ บาท (หนึงร้อยแปดสิบหกล้านหนึงแสนหกหมนืสามพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
และตังแต่ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันฯ ได้เสนอขอตังงบประมาณในนามสถาบันและได้รับจัดสรร
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ การใช้จ่ายเปนไปตามกฎระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐถือปฏิบัติ ประกอบกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ/ประกาศของสถาบันทีสอดคล้องกับกฎหมาย 
ทีเกียวข้องของรัฐ 
 การดําเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
เปนการบริหารงานแบบรวมศูนย์ ภายใต้สังกัดฝายบริหาร สํานักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทําหน้าทีเสนอแนะด้านนโยบายและแผน การบริหารการลงทุน  
การใช้จ่ายเงิน การหาผลประโยชน์และอืน ๆ ทีเกียวข้อง มี ๓ หน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนินงานได้แก่  
งานยุทธศาสตร ์แผนและงบประมาณ รับผิดชอบดําเนินงานเกียวกับการวางแผน การจัดตังงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญช ีรับผิดชอบการรับ - จ่ายเงิน การเบิกเงิน และการทําบญัชี 
และงานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซือ/จ้าง และการควบคุมพัสดุภายใต้การกํากับดูแลโดยอธิการบดีและ
รองอธิการบดีทีได้รับมอบหมาย รวมทังมีงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบภายในก่อนการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ได้แต่งตังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปนผู้สอบบัญชีของสถาบัน ฯ   

>> ด้านงบประมาณ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจํานวน ๒๕๑,๐๕๒,๕๐๐ บาท 
(สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าหมืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และต้องจัดสรรเงินรายได้สถาบันฯ สมทบ 
จ่ายอีกจํานวน ๔๖,๔๔๗,๔๐๐ บาท (สีสิบหกล้านสีแสนสีหมืนเจ็ดพันสีร้อยบาทถ้วน) คิดเปนสัดส่วน 
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบันฯ เท่ากับ ๘๔:๑๖ 

 
ภาพที ๑ แสดงสัดส่วนแหล่งงบประมาณทีใช้ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

งบประมาณแผ่นดนิ 
๒๕๑,๐๕๒,๕๐๐ บาท 

(๘๔%) 

งบจากรายได้สถาบัน 
๔๖,๔๔๗,๔๐๐ บาท 

(๑๖%) 
๒๙๗,๔๙๙,๙๐๐  

บาท 



๘๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> ด้านรายได้ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันฯ มีรายได้รวม ๓๑๔.๐๗๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เปนรายได้
จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทังนีเนืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันฯ ได้รับ
งบอุดหนุนการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ดังภาพกราฟแสดงการเปรียบเทียบกับรายได้ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึงเปนช่วงเริมจัดตังสถาบัน ฯ คือตังแต่วันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สินสุดวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

รายได้ ตังแต่วันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๐ 

 

รายได้จากการจัด
การศึกษาและ

บริการ 

รายได้จากการ
อุดหนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ 

รายได้จากการ
อุดหนุนอืนและ

บริจาค 
รายได้อืน รวม 

 ป ๒๕๖๒ ๔๓,๗๘๐,๒๓๖ ๑๘๖,๓๓๖,๕๖๐ ๖,๖๖๗,๒๑๔ ๔,๕๖๗,๖๐๔ ๒๔๑,๓๕๑,๖๑๔ 

 ป ๒๕๖๓ ๔๘,๙๖๙,๒๘๒ ๒๕๓,๖๐๑,๙๘๔ ๗,๗๔๘,๙๖๙ ๓,๗๕๑,๔๕๐ ๓๑๔,๐๗๑,๖๘๕ 

ภาพที ๒ แสดงรายได้ ตงัแต่วนัที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒  
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 



๘๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> ด้านค่าใช้จ่าย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทังสิน ๑๘๔.๗๑๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่
เปนค่าใช้จ่ายบุคลากร รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าตอบแทนตามลําดับ 

ค่าใช้จ่ายตังแตว่ันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวนัที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ค่าใชจ้่ายบุคลากร 

ค่าตอบแทน 

ค่าใชส้อย 

ค่าวัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าเสอืมราคาและ 
ค่าตดัจําหน่าย 

ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุน 

หนีสงสยัจะสญู 

ค่าใชจ้่ายอืน 

รวม 

  ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  

ภาพที ๓ แสดงค่าใช้จ่ายตังแต่วันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สินสุดวันที ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ มีรายได้รวม ๓๑๔.๐๗๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๘๔.๗๑๕ ล้านบาท ทําให้รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ จํานวน ๑๒๙.๓๕๖ ล้านบาท 
 

 

๖๔,๔๔๔,๒๘๗ 
     ๗๓,๕๔๘,๘๙๑ 

๑๑,๕๗๙,๘๘๖ 
      ๒๕,๓๘๔,๘๔๓ 

๒๔,๖๔๖,๔๒๕ 
๒๓,๐๓๑,๐๗๔ 

๑๕,๗๖๘,๒๑๗ 
๑๕,๕๔๑,๘๔๘ 

๖๗๑,๓๖๘ 
๘๓๐,๑๗๗ 

๔,๑๒๒,๕๙๘ 
     ๑๕,๑๕๘,๘๓๓ 

๑๔,๕๐๓,๗๙๒ 
     ๒๗,๕๙๐,๔๔๕ 

๕๕๖,๕๔๐ 
๒๔๑,๓๙๐ 

๓,๒๙๓,๒๘๕ 
๓,๓๘๗,๘๙๔ 

๑๓๙,๕๘๖,๓๙๘ 
                        ๑๘๔,๗๑๕,๓๘๕ 



๙๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

>> ด้านฐานะการเงิน 

 สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม ๕๗๔.๘๙๕ ล้านบาท มีหนีสินรวม ๓๑.๓๔๙ ล้านบาท และสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน จํานวน ๕๔๓.๕๔๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เปนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝาก
ประจําทีจะครบกําหนดภายใน ๓ เดือนนับจากวันสินปงบประมาณตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐด้วย 

สินทรัพย์ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๕๗๔,๘๙๔,๕๓๗ บาท 
เงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด  

 

 เงินลงทุนระยะสนั   

 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์   

 เงินลงทุนระยะยาว  

 ลกูหนีอืนระยะสนั  

 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน   

 สนิทรัพย์หมุนเวียนอืน  

 วัสดคุงเหลอื   

 ลกูหนีนักศึกษา  

ภาพที ๔ แสดงสัดส่วนสินทรัพย์ ณ วันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายงานการเงินของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ในคราวประชุมครังที ๑๒ (๒/ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) วันจันทร์ที ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มี 
มติเห็นชอบแล้ว ดังนี 
  

๔๐๑,๕๔๒,๘๐๖ , ๖๙.๘๕% 

๙๐,๑๙๕,๘๘๔ , ๑๕.๖๙% 

๕๘,๖๔๑,๒๘๐ , ๑๐.๒๐% 

๑๓,๘๐๑,๒๕๓ , ๒.๔๐% 

๕,๓๑๘,๘๐๒ , ๐.๙๓% 

๑,๖๕๕,๖๓๖ , ๐.๒๙% 

๑,๕๘๙,๑๕๓ , ๐.๒๘% 

๑,๑๔๖,๕๕๓ , ๐.๒๐% 

๑,๐๐๓,๑๗๐ , ๐.๑๗% 



๙๑  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
งบแสดงผลการดาํเนินงานทางการเงิน 
สําหรับปสินสุดวนัท ี๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

(หน่วย : บาท) 

   สาํหรับปสนิสดุวนัท ี 
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

 สาํหรับงวดตงัแต ่วนัท ี 
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ถงึ  
วนัท ี๓๓๐ กนัยายน ๒๒๕๖๒ 

รายได ้     
 รายได้จากการจดัการศึกษาและบริการ      ๔๘,๙๖๙,๒๘๒.๐๐              ๔๓,๗๘๐,๒๓๖.๔๔  
 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  ๒๕๓,๖๐๑,๙๘๔.๒๗   ๑๘๖,๓๓๖,๕๖๐.๐๐  
 รายได้จากการอุดหนุนอืนและบริจาค        ๗,๗๔๘,๙๖๘.๙๙                ๖,๖๖๗,๒๑๔.๔๗  
 รายได้อืน         ๓,๗๕๑,๔๕๐.๓๙                ๔,๕๖๗,๖๐๔.๐๘  
รวมรายได ้  ๓๑๔,,๐๗๑,,๖๘๕..๖๕    ๒๔๑,,๓๕๑,,๖๑๔..๙๙  
      
คา่ใชจ้า่ย      
 คา่ใช้จา่ยบคุลากร      ๗๓,๕๔๘,๘๙๐.๖๘              ๖๔,๔๔๔,๒๘๗.๐๐  
 คา่ตอบแทน     ๒๕,๓๘๔,๘๔๒.๗๒              ๑๑,๕๗๙,๘๘๖.๐๐  
 คา่ใช้สอย      ๒๓,๐๓๑,๐๗๓.๙๒              ๒๔,๖๔๖,๔๒๕.๐๙  
 คา่วัสดุ      ๑๕,๕๔๑,๘๔๘.๐๓              ๑๕,๗๖๘,๒๑๗.๓๐  
 คา่สาธารณูปโภค          ๘๓๐,๑๗๗.๑๖                  ๖๗๑,๓๖๘.๑๔  
 คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจาํหน่าย      ๑๕,๑๕๘,๘๓๒.๙๕                ๔,๑๒๒,๕๙๗.๗๖  
 คา่ใช้จา่ยเงนิอุดหนุน      ๒๗,๕๙๐,๔๔๔.๙๓              ๑๔,๕๐๓,๗๙๒.๓๘  
 หนีสงสยัจะสญู          ๒๔๑,๓๙๐.๐๐                  ๕๕๖,๕๔๐.๐๐  
 คา่ใช้จา่ยอนื        ๓,๓๘๗,๘๙๔.๔๖                ๓,๒๙๓,๒๘๔.๘๓  
รวมคา่ใชจ้า่ย   ๑๘๔,,๗๑๕,,๓๙๔..๘๕          ๑๑๓๙,๕๕๘๖,๓๓๙๘.๕๕๐ 
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธิ   ๑๒๙,,๓๕๖,,๒๙๐..๘๐   ๑๐๑,,๗๖๕,,๒๑๖..๔๙  

 
  



๙๒ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท ี๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

(หน่วย : บาท) 
    

๒๕๖๓  
 

๒๕๖๒  

สินทรัพย์      

 สินทรัพย์หมุนเวียน      
  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*   ๔๐๑,๕๔๒,๘๐๖.๒๑     ๒๕๓,๓๒๐,๗๑๕.๕๑  
  ลูกหนีนักศึกษา       ๑,๐๐๓,๑๗๐.๐๐             ๗๒๗,๘๔๖.๐๐  
  ลูกหนีอืนระยะสนั       ๕,๓๑๘,๘๐๒.๒๘           ๔,๑๔๔,๔๖๙.๙๔  
  เงนิลงทนุระยะสนั      ๙๐,๑๙๕,๘๘๔.๓๓       ๑๒๘,๔๕๐,๐๙๘.๒๖  
  วัสดุคงเหลือ       ๑,๑๔๖,๕๕๒.๗๔           ๑,๙๘๒,๘๓๘.๒๙  
  สนิทรัพย์หมุนเวียนอืน       ๑,๕๘๙,๑๕๓.๐๘             ๗๖๑,๘๙๓.๘๑  
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    ๕๕๐๐,๗๗๙๖,๓๓๖๘.๖๖๔      ๓๓๘๙,๓๓๘๗,๘๘๖๑.๘๘๑   
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
  เงนิลงทนุระยะยาว     ๑๓,๘๐๑,๒๕๓.๒๒          ๘,๗๘๓,๗๑๘.๘๐  
  ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์     ๕๘,๖๔๑,๒๗๙.๖๙        ๒๖,๑๔๘,๕๖๗.๐๖  
  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน       ๑,๖๕๕,๖๓๕.๕๕          ๒,๙๕๘,๗๒๙.๗๑  
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      ๗๗๔,๐๐๙๘,๑๑๖๘.๔๔๖        ๓๓๗,๘๘๙๑,๐๐๑๕.๕๕๗   
รวมสินทรัพย์   ๕๗๔,,๘๙๔,,๕๓๗..๑๐   ๔๒๗,,๒๗๘,,๘๗๗..๓๘  

 
* เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด รวมเงนิฝากประจาํทจีะครบกาํหนดภายใน ๓ เดือน  
นับจากวันสนิปงบประมาณตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐด้วย 
  



๙๓  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท ี๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

(หน่วย : บาท) 
    

๒๕๖๓  
 

๒๕๖๒  

หนีสิน      
 หนีสินหมุนเวียน      
  เจา้หนีการคา้      ๗,๐๑๗,๖๗๔.๖๔    ๖,๗๙๖,๔๐๐.๑๓  
  เจา้หนีเงนิโอนและรายการอุดหนุนระยะสนั      ๘,๕๒๕,๘๖๘.๒๓         ๓,๕๖๐,๐๓๙.๐๔  
  เจา้หนีอืนระยะสนั      ๓,๙๒๘,๕๘๑.๐๕    ๔,๑๒๔,๐๗๒.๗๒  
  เงนิรับฝากระยะสนั     ๑,๑๓๖,๖๒๓.๙๖           ๑๗๔,๔๖๘.๘๓  
  รวมหนีสินหมุนเวียน    ๒๒๐,๖๖๐๘,๗๗๔๗.๘๘๘     ๑๑๔,๖๖๕๔,๙๙๘๐.๗๗๒   
 หนีสินไม่หมุนเวียน      
  เงนิรับฝากระยะยาว      ๑,๗๖๙,๔๘๑.๕๐         ๑,๐๘๓,๗๘๒.๐๐  
  เจา้หนีเงนิโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว      ๘,๙๗๐,๓๕๙.๑๕         ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
  รวมหนีสินไม่หมุนเวียน    ๑๑๐,๗๗๓๙,๘๘๔๐.๖๖๕         ๓๓,๐๐๘๓,๗๗๘๒.๐๐๐   
รวมหนีสิน    ๓๓๑,๓๓๔๘,๕๕๘๘.๕๕๓    ๑๗,,๗๓๘,,๗๖๒..๗๒   
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   ๕๔๓,,๕๔๕,,๙๔๘..๕๗     ๔๔๐๙,๕๕๔๐,๑๑๑๔.๖๖๖       

   

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      
  ทนุพระราชทาน                    -   ๓๐๗,๖๑๔,๑๙๖.๕๑ 
  กองทนุพระราชทานเพอืสถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา   ๓๑๒,๒๔๖,๒๐๕.๒๐                  -  
  รายได้สงูกว่าคา่ใช้จา่ยสะสม  ๒๓๑,๑๒๑,๕๐๗.๒๙   ๑๐๑,๗๖๕,๒๑๖.๔๙ 
  องคป์ระกอบอนืของสนิทรัพย์สทุธิ/สว่นทนุ        ๑๗๘,๒๓๖.๐๘         ๑๖๐,๗๐๑.๖๖ 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   ๕๔๓,,๕๔๕,,๙๔๘..๕๗    ๔๔๐๙,๕๕๔๐,๑๑๑๔.๖๖๖ 

หมายเหตุ รายงานการเงนินีได้ผ่านการตรวจรับรองโดยสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินแล้ว 
 

 

 

 



๙๔ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ส่วนที ๔ แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที ๑  

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรยีน” 

เปาหมายการพัฒนาทีสําคัญ คือ เพือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมทักษะ 
ตามความต้องการของยุค Disruptive Technology ในขณะนี การปรับเปลียนการเรียนการสอนทีผู้สอน
ต้องตอบสนองความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที ๒๑ ไม่ว่าจะเปนการ
พัฒนาตนเองในเรืองการรับรู้ หรือการนําข้อมูลจากสือต่าง ๆ มาจัดเตรียมเพือถ่ายทอดทักษะ ความรู้  
กลยุทธ์ให้ศิษย์ผ่านการใช้เทคโนโลยี และแสดงตนเปนผู้ให้บริการความรู้แก่ศิษย์ ( Facilitator)  
เร้าให้ศิษย์คิดเปน ทําเปนและสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ จากการไปรับประสบการณ์ตรงจากผู้ รู้ใน 
สถานประกอบการถือเปนสิงสําคัญมาก พร้อมกันนีครูอาจารย์ต้องเสริมสมรรถนะคือ ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ
ของการปฏิบัติงานผ่านการทํางานเปนทีม (Collaboration) เปน Role Model ในการเรียนรู้แบบร่วมมอื
กัน เน้นฝกทักษะให้ศิษย์ทํางานเปนทีม สร้างความสามัคคีให้เปนนิสัยของศิษย์ และจัดการเรียนการสอน
ทีหลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองมากทีสุด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างองค์ความรู้และ
สร้างสรรค์ชินงานต่าง ๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ทีได้รับในชันเรียนและการศึกษาด้วย
ตนเอง 

 ๑.๑ วัตถุประสงค์ 
๑.๑.๑  เพอืยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพฒันาทักษะนอกห้องเรียนของ

ผู้เรียน 

๑.๑.๒  เพือเพิมบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทังภาครัฐและภาคเอกชน ทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

๑.๑.๓  เพือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะทีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย 

ในยุค Thailand 4.0 

 ๑.๒ กลยุทธ์ 
๑.๒.๑  พัฒนาหลักสูตรทังหลักสูตรปจจุบันและหลักสูตรใหม่ให้เปน “Outcome-based    

Curriculum” ทีเน้นทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม  
๑.๒.๒  พัฒนาระบบเครือข่ายอย่างเปนระบบเพือเสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิด “เรียนคู่งาน”  
๑.๒.๓  พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน ปรับบทบาท “ครู” และ “อาจารย์” จาก “ผู้สอน” 

เปน “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” ใน outcome-based curriculum  



๙๕  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 ๑.๓ ตัวชีวัด 
๑.๓.๑  ความพงึพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

๑.๓.๒  ความพงึพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

๑.๓.๓  รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดบัจังหวัด ระดับภาค ระดบัชาติ หรือ 

ระดับนานาชาติ ของนักเรียนและนักศึกษา 

๑.๓.๔  คะแนนประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาฝกงาน 

๑.๓.๕  ผู้สําเร็จการศึกษาทํางานในสถานประกอบการทีเปนเครือข่ายของสถาบัน 

๑.๓.๖  ผู้สําเร็จการศึกษามงีานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ป 

 ๑.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
๑.๔.๑  โครงการบัณฑิตพนัธ์ุใหม ่

๑.๔.๒  โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรนวัต 

๑.๔.๓  โครงการจัดตังคณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑.๔.๔  โครงการจัดตังศูนยเ์รียนรู้โรงงานอัจฉริยะ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

๑.๔.๕  โครงการพฒันาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

๑.๔.๖  โครงการเพมิพนูทักษะทางภาษาให้นักศึกษาในสถาบันต่างประเทศ 

๑.๔.๗  การรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๑.๔.๘  โครงการโรงเรียนความปลอดภัยต้นแบบระดับประเทศ 

๑.๔.๙  โครงการการพฒันาวิชาชีพตามระบบ PSF (Professional Standard Framework) 

ยุทธศาสตร์ที ๒  

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสงิประดิษฐ์ทีตอบโจทย์ความต้องการของ
สถานประกอบการและชุมชน 

เปาหมายการพัฒนาทีสําคัญ คือ การต่อยอดการเรียนรู้ตามเปาหมายการพฒันาตามยุทธศาสตรท์ี ๑  
ให้มกีารทําวิจัยและพฒันางานวิจัยมากขึน นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสิงประดิษฐต์ามความต้องการ
ของสถานประกอบการและชุมชน ผู้เรียนตลอดจนอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันนําประสบการณ์จากการ 

เรียนคู่งานมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพอืให้สอดรับกับบริบทของสถานประกอบการ
แต่ละประเภท สังคมและชุมชนได้ เมือนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เรียนรู้ 

คู่ประสบการณ์การทํางานมากขนึ จะเปนการเพิมศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา เปนการพัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจทีมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
สถาบันการศึกษาผู้สร้างแรงงานและสถานประกอบการทีได้สร้างองคค์วามรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิงประดิษฐ์ร่วมกันสู่การเปนคนไทยทีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิดหรือผู้ประกอบการ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง เพือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตังแต่ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๙๖ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 ๒.๑ วัตถุประสงค ์
๒.๑.๑  เพือผลิตผลงานวิจัยทีเปนการสร้างนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ตามความต้องการของ

สถานประกอบการและชุมชน 

๒.๑.๒  เพือให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการในการวิจัยเพือสร้างนวัตกรรมและ
สิงประดิษฐ ์

๒.๑.๓  เพอืสร้างองคค์วามรู้เพอืการพฒันาสถานประกอบการและชุมชน 

 ๒.๒ กลยุทธ์ 
๒.๒.๑  พัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ตอบโจทย์ความต้องการของ

เครือข่ายสถานประกอบการ และชุมชน  
๒.๒.๒  พฒันาศักยภาพการวิจัยของครูและอาจารยใ์ห้ม ีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์

เพมิขนึ  
๒.๒.๓  บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เพือให้ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยและการสร้าง

นวัตกรรม 

 ๒.๓ ตัวชีวัด 
๒.๓.๑  จํานวนนวัตกรรม และสิงประดิษฐท์ีเปนประโยชน์กับสถานประกอบการและชุมชน 

๒.๓.๒  จํานวนโครงการวิจัย /สร้างนวัตกรรมที ผู้เรียน และ/หรืออาจารย์ทําร่วมกับ 

สถานประกอบการทีเปนเครือข่าย 

๒.๓.๓  จํานวนผลงาน สิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนทีได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๒.๓.๔  จํานวนผลงาน สิงประดิษฐ ์นวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รืองานวิจัยของอาจารยท์ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๒.๓.๕  ผลงานวิจัยได้ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิงประดิษฐ์
ทีได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

๒.๓.๖  เงินทุนทีสนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิงประดิษฐท์ังจากแหล่งงบประมาณ 
ภายในและภายนอก 

 ๒.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
๒.๔.๑  โครงการการวิจัยนวัตกรรม : การพฒันาเครืองผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย ์

๒.๔.๒  โครงการคลินิกวิจัย 

๒.๔.๓  โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพอืส่งเสริมการวิจัย สิงประดิษฐ ์และนวัตกรรม 

๒.๔.๔  การพฒันาเซกเวยต์้นแบบสําหรับการเรียนรู้ 

๒.๔.๕  การพฒันาหุ่นยนตส์ีขาต้นแบบสําหรับการศึกษาเรียนรู้ 

๒.๔.๖  โครงการพฒันางานวจิัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพอืตอบโจทย ์

สถานประกอบการ 



๙๗  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ยุทธศาสตร์ที ๓ 

การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความ
ต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 

เปาหมายการพัฒนาทีสําคัญ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนทีรับ 
ผู้ทีทํางานแล้วเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซงึนอกจากจะได้รับวุฒิการศึกษาเพมิขึนตามสาขา
ทีแต่ละคนเข้าศึกษาแล้วยังสามารถนําความรู้ไปพัฒนาสถานประกอบการชุมชน สังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนันยังมีโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ทีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้บริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิต ทังทีจัดในพืนทีและนอกพืนทีตามความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ 
ชุมชน และสังคม 

 ๓.๑ วัตถุประสงค์ 
๓.๑.๑ เพอืให้ผู้ทีทํางานแล้วสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับวุฒิการศึกษา

เพมิขนึ 

๓.๑.๒  เพอืให้หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมมคีวามรู้และทักษะดา้นวิชาชีพ 
ผ่านการถ่ายทอดของอาจารยต์ามสาขาวิชาทสีถาบันจดัการศึกษาหรือมคีวามโดดเด่น 

 ๓.๒ กลยุทธ์ 
๓.๒.๑  พัฒนาหลักสูตรของสถาบันร่วมกับสถานประกอบการเพือรองรับผู้เข้าศึกษาทีอยู่

ระหว่างการทํางาน ทังหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ระดับปริญญาตรีและ
หลักสูตรระยะสัน 

๓.๒.๒  พฒันาทักษะวิชาชีพให้คณาจารยม์คีวามเชียวชาญเปนทียอมรับของหน่วยงาน ชุมชน 

 และสังคม 

 ๓.๓ ตัวชีวัด 
๓.๓.๑  อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันทีรองรับผู้ทีทํางาน 

๓.๓.๒  อาจารย์เปนวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทังในและนอกสถาบัน 
เพอืพฒันาหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

๓.๓.๓  ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมนิความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 

 ๓.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
๓.๔.๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสร้างบัณฑิตพนัธ์ุใหม ่สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓.๔.๒  โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเรืองการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรืองการพัฒนาโปรแกรมเก็บ
ข้อมลูและควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์ 



๙๘ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๓.๔.๓  โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเรืองการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรืองการพัฒนาโปรแกรม 
Machine Learning สําหรับอุตสาหกรรม 

๓.๔.๔  โครงการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจเรืองการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรืองการพัฒนาโปรแกรม 
Machine Vision สําหรับอุตสาหกรรม 

๓.๔.๕  โครงการคลินิกวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที ๔ 

การปลูกฝงปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย และการเรยีนรู ้
ข้ามวัฒนธรรม 

เปาหมายการพัฒนาทีสําคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วยการสร้างคนดี มีฝมือ  
มวีินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา ในทุกภาคส่วน ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน รวมทังเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมผ่านโครงการในพระราชดําริ ด้วยการรับผู้เรียนจากประเทศเพือนบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศทีมีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ และส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านเครือข่าย
สถานประกอบการทีมสีาขาในตา่งประเทศ ส่งเสริมให้มกีารเสริมทักษะการสือสารภาษาอังกฤษและภาษา
ทีสามเพอืพฒันานักเรียนนักศึกษาและผู้ปฏบิัติงานให้เปนคนดี เก่ง และมคีุณภาพ มคีวามพร้อมทังกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการทีดีรอบด้านและมีสุขภาวะทีดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อืน  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองทีดีของชาติ มีหลักคิดทีถูกต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
๔.๑.๑  เพือให้ผู้เรียน และบุคลากรสถาบันเปนคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย 

มคีุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมทีักษะการสือสาร 

๔.๑.๒  เพือให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
อันจะนําไปสู่การอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

๔.๑.๓  เพอืให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันได้มกีารเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

 ๔.๒ กลยุทธ์ 
๔.๒.๑  ให้ความรู้ ความเข้าใจและฝกฝนผู้เรียน ผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนของ

ทุกหลักสูตร ในทุกชันป ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนัก และมทีักษะการสือสาร  

 



๙๙  
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๔.๒.๒  จัดกิจกรรมเพือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
เพอืนบ้าน  

๔.๒.๓  จัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจําป 

 ๔.๓ ตัวชีวัด 
๔.๓.๑  ผู้เรียนผ่านการประเมนิผลสัมฤทธิของการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

๔.๓.๒  ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเทียบกับ
เปาหมายของโครงการ 

๔.๓.๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจําปผ่านการประเมนิตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 ๔.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
๔.๔.๑  โครงการ CDTI Youtuber 

ยุทธศาสตร์ที ๕ 

การปรับเปลียนเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารทรัพยากร 

เปาหมายการพัฒนาทีสําคัญ คือ การปรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดาให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยทีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปนสถาบันการศึกษาทีรวมวิทยาลัย
เทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึงได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามบรมราช
กุมารี เพือโรงเรียนจิตรลดาถือเปนสถาบันการศึกษาเอกชนสู่การเปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตังแต่วันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทําให้ต้องปรับ
ระบบงานทุกด้านจากระบบเอกชนเปนระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องปรับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซือ/จ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึน
สอดรับกับการเปนหน่วยงานของรัฐและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค 
Thailand 4.0 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 ๕.๑ วัตถุประสงค์ 
๕.๑.๑  เพือให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณ

และการเงิน ระบบการจัดซือ/จา้งสอดรับกับการเปนหน่วยงานของรัฐ ทันสมยั โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๕.๑.๒  เพือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีความรู้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
ในฐานะทีเปนหน่วยงานภาครัฐ 



๑๐๐ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๕.๑.๓  เพอืให้บุคลากรสายวิชาการมคีวามสามารถและมตีําแหน่งทางวิชาการสูงขึน 

๕.๑.๔  เพอืให้สถาบันมแีผนพฒันาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ป 

 ๕.๒ กลยุทธ์ 
๕.๒.๑  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซือ/จ้าง 

สอดรับกับการเปนหน่วยงานในกํากับของรัฐ  
๕.๒.๒  พฒันาระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจัดการที ทันสมยั ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง

ได้อย่างทัวถึง และมปีระสิทธิภาพ  
๕.๒.๓  อบรม/สอนงานด้านความรู้และความเข้าใจกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของ

สถาบัน ในฐานะทีเปนหน่วยงานของรัฐ  
๕.๒.๔  พฒันาบุคลากรสายวิชาการให้มคีวามสามารถทางวิชาการสูงขึน 

๕.๒.๕  จัดทําแผนพฒันาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

 ๕.๓ ตัวชีวัด 
๕.๓.๑  ร้อยละของจํานวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทีมีความพึงพอใจต่อการบริการของ

หน่วยงานในสังกัดฝายบริหารสถาบัน ฯ ในระดับดีถึงดีมาก 

๕.๓.๒  จํานวนเรืองทีหน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไมส่อดคล้องกับข้อบังคับ /ประกาศ /
คําสงัของสถาบัน 

๕.๓.๓  จํานวนครู อาจารยท์ีได้เลือนตําแหน่งทางวิชาการเพมิขึน 

๕.๓.๔  มแีผนพฒันาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

 ๕.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
๕.๔.๑  โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกียวกับการงบประมาณ การเงิน และพสัดุ 
๕.๔.๒  โครงการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

๕.๔.๓  โครงการการจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงาน (Work Manual) ในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๕.๔.๔  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืสนับสนุนการสือสารภายใน ยุค ๔.๐ 

๕.๔.๕  โครงการอบรมจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยตัวชีวัดระดับบุคคล (Individual 

Scorecard : IS) และแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

๕.๔.๖  โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกียวกับการงบประมาณ การเงิน และพสัดุ  
๕.๔.๗  โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๕.๔.๘  โครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 

๕.๔.๙  โครงการสัมมนาจัดทําแผนพฒันาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ ๕ ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

 



๑๐๑  รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สถานทีตังสถาบัน 
แผนผังทีตังสถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 

 
ทีอยู่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) สํานักพระราชวัง สนามเสือปา 
 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๐๕๕๑ ต่อ ๓๒๑๐ (งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ) 
 โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๐๕๕๒ 
 เว็บไซต์ :  www.cdti.ac.th 
การเดินทาง 

  รถส่วนตัว : เข้าประตูทางเข้า - ออกได้ ๓ ทางคือ ประตูด้านลานพระราชวังดุสิต ประตูด้าน
ถนนอู่ทองใน (สถานีบริการนามัน (ปตท.)) และประตูด้านถนนศรีอยุธยา  
 รถโดยสารประจําทาง :  สาย ๖๗ และ ๗๐ ผ่านถนนอู่ทองใน 
  สาย ๗๒ และ ๕๐๓ ผ่านถนนศรีอยุธยา 
  สาย ๕ ผ่านถนนพระราม ๕ 
  สาย ๑๘ ๒๘ และ ๕๑๕ ผ่านถนนราชวิถี   



Chitralada Technology Institute

www.cdti.ac.th
@cdti


