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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันฯ 
                   ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันฯ ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจาก
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้ คาดว่าจะเหลือเวลาใช้งบประมาณอีกเพียง 6-7 เดือน จึง
ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้พิจารณาใช้ในสิ่งที่จ าเป็นและ
ถูกต้องตามระเบียบ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน สถาบันฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบมาช่วยดูแลตรวจสอบให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องอีกทางหนึ่งด้วย 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข แจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๒.๑ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

- ไม่มี – 
 

1.2.2 งานวิจัย บริการวิชาการและวิรัชกิจ 
ด้านวิจัย/ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑. งานวิจัยฯ ได้ขอแต่งตั้งผู้ประสานงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Management System: NRMS) ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจารย์
และนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถยื่นข้อเสนอโครงการที่เปิดรับผ่านระบบ NRMS ได้โดยมี
งานวิจัยฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองข้อเสนอโครงการ ก่อนส่งให้แหล่งทุนพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  

๒. การเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพฯ 
โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและน าเสนอนวัตกรรม เรื่อง 
นวัตกรรมอาหารเสริมพุดด้ิงที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อผู้สูงอายุจากลูกฟิกส์ โดย อาจารย์และนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน ๕ คน 
ด้านวิรัชกิจ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข (รองอธิการบดี) เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมประชุม The 23rd 
Joint Meeting of the GMSARN Board of Council of Advisors ประจ าปี 2019 ณ แขวงหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒. ดร. วีรเดช ศิริอริยพร และ อาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม น าเสนอบทความวิจัย เรื่อง Optimal 
Planning for Shared Battery Energy Storage System among Residential Consumers ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ The 14th GMSARN International Conference 2019 ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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๓. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ  Global Inclusive STEM+ Leadership Week China & 
Thailand 2019 และความคืบหน้าการจัดโครงการในครั้งต่อไป (เอกสารแนบ) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๒.๔ งานวิทยทรัพยากร         

-  ไม่มี  - 
 

1.2.4 งานทะเบียนและวัดผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์  ผาสุข รองอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2562) 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี  24 คน  
  (เป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาสมัคร 1 คน)  
- คณะบริหารธุรกิจ  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี       36 คน  
- คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี  ๑3 คน  
2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 2 คน คือ 
- นายอธิต  สันติกาญจน์    จากคณะบริหารธุรกิจ               (ใช้เวลาศึกษา 3 ปีครึ่ง) 
- นายนราธิป  ถัดทะพงษ์   จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ใช้เวลาศึกษา ๔ ปคีรึ่ง)  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.3 เรื่องท่ีรองอธิการบดี ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค แจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.3.1 จากฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา  
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา: ดร.ชนะวัฒน์  บุนนาค รองอธิการบดี แจ้งให้ 

ที่ประชุมทราบเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน  
ตามที่สถาบัน ฯ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 

ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรแล้ว  และได้มีการเตรียมการ
เพื่อการช้ีแจงในวาระต่อไป ส่วนงบประมาณในการตกแต่งภายใน/ภายนอกอาคาร รวมถึงสนามกีฬาหน้า
หอพัก อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเสนอค าขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.3.2 จากฝ่ายบริหาร  
รายงานผลการจัดงานโครงการพิเศษ CDTI Academic Activity: Study & Work Showcase 

2019 จิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ เรียนคู่งาน 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)  

จากการจัดงานดังกล่าว มีผู้ซื้อใบสมัครเข้าเรียนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีการศึกษา 
2563 รวม ๕๖ ชุด 

- ระดับปริญญาตรี     ๑๑ ชุด 
(คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล)  
- ระดับ ปวช. และ ปวส.   45 ชุด 
(โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) 

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักเรียน ช้ัน ม.ต้น ๒๐๒ คน นักเรียนช้ัน ม.ปลาย ๓๒ คน ช้ัน
อื่นๆ ๑๓๖ คน ผู้ปกครอง/ผู้สนใจ 121 คน สถานประกอบการ 19 คน และสื่อมวลชน 4 คน รวมทั้งสิ้น 
514 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 315,173 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)   

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.4 เรื่องท่ีคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.4.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
        - ไม่มี – 
 
1.4.๒ คณะบริหารธุรกิจ  
        - ไม่มี – 
 
1.4.๓ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  
         - ไม่มี – 
 
1.4.4 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  

ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
เรื่องท่ี 1 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  

1.1 การประชุมช้ีแจงการรับนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2563 
ครูสวรรยา ทับแสง ครูสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย เข้าร่ วมประชุมรับฟังข้อช้ีแจง 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา 2563 ส าหรับสถานศึกษาสายอาชีพ สถานศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกจะได้รับทุนส าหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประมาณ 2,500 ทุน พร้อม
กิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการ โดยคณะผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ (18 
พฤศจิกายน 2562) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 14 (7/ปีการศึกษา 2562)       หน้า 5 จาก 11 

1.2 คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือ
เกี่ยวกับทุนและแนวทางในการทูลเกล้าฯ ถวายทุนเพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนในโครงการพระราชด าริ มา
เรียนที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จ านวน 50 ทุน (22 พฤศจิกายน 2562) 

1.3 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนทุน 9 คน ของ
สาขาวิชาเกษตรนวัต ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง และได้ให้ค าแนะน าในเรื่องของการคัดเลือก
นักเรียนที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาเกษตรนวัต ว่าควรจะมีองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
การเกษตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเรื่องการบรหิารการจัดการเงนิทุนของนักเรียน นักเรียนไม่มีเงินออมส าหรบั
ใช้ในยามฉุกเฉินจึงควรมีการอบรมเรื่องการใช้เงิน เพื่อให้นักเรียนใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (28 
พฤศจิกายน 2562) 

1.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผล นักเรียนทุน กสศ.  สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย
ผู้อ านวยการสถาบันฯ และนักวิจัยมาพบผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครูผู้รับผิดชอบโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง และนักเรียนที่ได้รับทุน เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียน และเยี่ยม
ชมสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย 

 
เรื่องท่ี 2 ทวิภาคี การแนะน าสถานประกอบการ 

2.1 The Coffee Club มาแนะน าสถานประกอบการให้นักเรียน ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ 
จ านวน 25 คน และจัดทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าโครงการ Chef Academy ผลการทดสอบมีนักเรียนสอบ
ผ่าน 21 คน (19 พฤศจิกายน 2562)  

2.2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) แนะน าสถานประกอบการให้นักเรียน ปวช.3 สาขาไฟฟ้า
ก าลัง จ านวน 15 คน ทั้งนี้ มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนระบบทวิภาคีกับบริษัท บี.กริม จ านวน 12 คน (29 
พฤศจิกายน 2562) 

 
เรื่องท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 

3.1 ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะครู เข้าชมงาน METALEX 2019 มหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “New Smart Technologies” ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในการนี้คณะผู้บริหารบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ ากัดและผู้จัดงาน ให้การ
ต้อนรับและพาชมงาน (20 พฤศจิกายน 2562)   

3.2 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกสามัญ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบสะเต็ม ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ด าเนินการโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพื่ออนาคต” ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (25 พฤศจิกายน 2562)  
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3.3 นักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอาหารญี่ปุ่น โดย
วิทยากรจากสถาบัน Tanaka Educational Group ระหว่างวันที่  12-17 ธันวาคม 2562 ที่ห้องครัว
นานาชาติ  

3.4 นักเรียน ปวช.3 สาขาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 15 คน เข้าร่วมงาน Innovation Day ณ บริษัท อาซีฟา 
จ ากัด (มหาชน) นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมมาตรฐานต่างๆ ระบบ Data Center เป็นต้น 

3.5 นักเรียนปวช.2 - 3 สาขาไฟฟ้าก าลัง ครูในสาขาวิชา และบุคลากรจากหน่วยกายภาพ รวม 44 คน 
เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานสายไฟฟ้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล 
จ ากัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความเช่ียวชาญในด้านการผลิตสายไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง มา
เป็นวิทยากร นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสายไฟฟ้า คุณสมบัติ และการ
เลือกใช้งานสายไฟฟ้าให้ถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงได้ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสายไฟฟ้าจากเครื่อง
ทดสอบความทนกระแสของสายไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จ ากัด ได้มอบชุดตัวอย่างมาตรฐาน
สายไฟฟ้าชนิดต่างๆ จ านวน 1 ชุด ให้แก่สาขาไฟฟ้าก าลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ด้วย (13 ธันวาคม 2562)  

 
เรื่องท่ี 4 การแข่งขัน – การทดสอบวัดระดับภาษา 

4.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ และบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันทักษะรายการ Makro 
HoReCa Challenge 2019 (รอบประเทศ) โดยมีครูผู้ดูแลคือ นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ 
และนางวีราภรณ์ ค านึง (22 - 24 พฤศจิกายน 2562) 
                 ผลการแข่งขัน 1. นายพศิน เธียรปรีชา นักเรียน  ปวช.3  เข้าร่วมแข่งขันรายการอาหารเอเชีย 
รุ่นเยาวชน ประเภทกล่องปริศนา Mystery Box ได้เหรียญทองแดง ผลคะแนน 73 อันดับที่ 7 

      2. นางสาวนิธิกานต์ เปาทุย  ปวส.1  เ ข้าร่วมแข่งขันรายการอาหารเอเชีย     
รุ่นเยาวชน ประเภทกล่องปริศนา Mystery Box ได้เหรียญทองแดง ผลคะแนน 83 อันดับที่ 5 

3. นางสาวฐานิตา ขัตติยะ บุคลากรด้านโภชนาการ เข้าร่วมแข่งขันรายการ
อาหารหวานตะวันตกผสมตะวันออก ได้เหรียญทอง ผลคะแนน 92 อันดับที่ 1 รับถ้วยพระราชทานพระเจ้า  
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

4.2 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมอื
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน (TEC-W) ให้แก่นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 จ านวน 33 คน (25 พฤศจิกายน 2562)   

4.3. แผนกสามัญจัดทดสอบความสามารถทางด้านภาษาเยอรมัน ในระดับ  Fit in Deutsch A1 ให้แก่
นักเรียน ปวช.3 ที่เรียนภาษาเยอรมัน เป็นภาษาที่ ๓ จ านวน ๑๑ คน ทั้งนี้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบ โดยสถาบัน
เกอเธ่ ด าเนินการสอบ รวมจ านวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ระดับ A1 จ านวน ๑๑ คน  ระดับ A2 จ านวน ๑๒ คน (๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ) 
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เรื่องท่ี 5  คณะเข้าเยี่ยมชม 
5.1  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และครูสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ 

ดร.ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการอ านวยการบริษัท Center for Professional Assessment 
(Thailand) (3 ธันวาคม 2562) 

5.2 อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา ร่วมให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิล
ธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ในโอกาสเข้ารับฟัง
หลักการด าเนินงาน “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” ของสถาบัน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนที่
อาคาร 605 (19 พฤศจิกายน 2562) 

 
เรื่องท่ี 6  งาน Open House 

 “CDTI Academic Activity Study & Work Showcase 2019” มีกิจกรรมที่น่าสนใจจากทุกสาขา 
อาทิ นิทรรศการผลงานพฤกษาภาชนะ โครงงานสายรัดข้อมืออัจฉริยะ สาธิตการเรียนวิชาออกแบบและผลิต
ช้ินส่วนด้วยโปรแกรม CNC ฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ สาธิตหุ่นยนต์ทรงตัว มังกรลอดถ้ า สาธิตการ
ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมออกแบบงาน 3D PRINTER LASER CUTTING  และการท าโดนัทหรรษา ที่
อาคาร 611 และ อาคาร 605 มีผู้สนใจซื้อใบสมัครจ านวน 45 ใบ (28 พฤศจิกายน 2562) 

 
เรื่องท่ี 7  หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรนวัต  

ผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และ ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ที่ปรึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัต  ครู
สาขาวิชาเกษตรนวัต เข้าประชุมการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) ร่วมกับ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และผู้เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจริง ได้แก่ การจัดตาราง
เรียนควรจัดร่วมกัน การคัดเลือกเด็กนักเรียนเข้ามาศึกษา ควรมีการคัดเลือกร่วมกันอย่า งเข้มงวด เพื่อแก้ไข
ปัญหาเด็กลาออกระหว่างเรียน รายวิชาที่จัดให้นักเรียนควรมีความแตกต่างกับนักเรียนห้องอื่น ๆ ควรเป็น
รายวิชาที่สนับสนุนต่อวิชาชีพและสามารถน าไปใช้ได้จริง (13 ธันวาคม 2562)   

นักเรียนที่เรียนสาขาเกษตรนวัตจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประสานกับการเรี ยนการสอน เปรียบ
เหมือนเตรียมวิศวะเกษตร เน้นให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 
นักเรียนรุ่นน้ีจะเป็นโมเดลรุ่นแรกที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและโรงเรียนวังจันทร์จะต้องช่วยกันสร้าง   ส่วน
ไหนที่ขาดจะต้องได้รับการเติมเต็มให้ปรับเข้าหากันได้ (เอกสารแนบ) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.4.5 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

         - ไม่มี -  
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 13 (6/ปีการศึกษา 2562) วันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 9 วาระที่ 4.2 มติข้อที่ 3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “ปรับแก้ไขเป็นวงเงินไม่เกิน 25,000 

บาท ทั้งนี้มีผลในปี 2562” เป็น “หรือวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ต่อทีม ทั้งนี้มีผลในปีการศึกษา 2562” 
 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

3.1 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน  

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้น าเสนอ ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาพร้อมทั้งแนว
ทางการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาน าไปเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

อธิการบดีให้ข้อคิดเห็นว่า ส่วนไหนที่แก้ไขได้และได้แก้ไขแล้ว ให้สื่อสารให้นักศึกษาทราบ ทั้งนี้
ขอให้อาจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี รับไปพิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง ก่อนการเผยแพร่ให้
นักศึกษาได้รับทราบ ผ่านทาง LINE กลุ่ม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การด าเนินงานตามนโยบายอธิการบดี  
 4.1.1 : การพัฒนาครูอาจารย์ด้านการสอน (เอกสารแนบ)   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีได้น าเสนอแผนการ
พัฒนาครู/อาจารย์ตามกรอบ Professional Standard Framework (PSF) ดังนี้  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน – แนวทางการพัฒนา : ระบบพัฒนาการเรียนการสอน – ผลที่
คาดหวัง : ผ่าน PSF ระดับ 2 เป็นอย่างน้อย 

2. ด้านทักษะวิชาชีพ  
แนวทางการพัฒนา : 2.1 การฝึกงานในสถานประกอบการและ 2.2 การอบรมด้านวิชาชีพ 
- ผลที่คาดหวัง : ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เป็น วิทยากรอบรมบุคลากรภายนอก 

3. ด้านทักษะการวิจัยและการสร้างสรรค์  
    แนวทางการพัฒนา : 3.1 การอบรม 3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.3 การหาโจทย์วิจัยผ่าน

การฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา  
-  ผลที่คาดหวัง : ผลงานวิจัยต าแหน่งทางวิชาการ  

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่น าเสนอ  
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4.1.2 การพัฒนาครูอาจารย์ด้านวิจัย/นวัตกรรม (เอกสารแนบ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้น าเสนอรูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน ดังนี้ 
           1 การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร 
           2 การจัดกิจกรรม Research Forum 
               - ครู/อาจารย์ของสถาบันน าเสนอผลการวิจัย/นวัตกรรม 
               - เชิญผู้รู้/ผู้เช่ียวชาญภายนอกมาให้ความรู้ด้านการวิจัยประเภทต่าง ๆ (มีก าหนดการจัดกิจกรรม  
                 ชัดเจน) 
               - เชิญสถานประกอบการ/ชุมชน มาให้แนวทาง/โจทย์วิจัยแก่อาจารย์ของสถาบัน 
           3 คลินิกวิจัย / ที่ปรึกษาด้านการวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ (ให้   
               ตารางเวลา) และนักวิจัยภายนอก (นัดหมาย) มาให้ค าปรึกษาแก่ครู/อาจารย์ของสถาบัน 
           4 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ และด้าน 
               การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
           5 การจัดสรรทุนวิจัย/นวัตกรรม/การไปน าเสนอผลงาน/การตีพิมพ์ผลงาน/รางวัลผลงานตีพิมพ์/การ 
               บริหารจัดการโครงการ โดยเน้นงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้  

1) Waste Management / Zero Waste (ผ่านกระบวนการ 4R: Realize, Reuse, Reduce, 
Recycle) 

2)  Innovative Food & Agriculture การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในด้านอาหารและ
การเกษตร 

3) Smart Factory การใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต/การประกอบ
อาชีพของชุมชน/สถานประกอบการ 

4) โครงการวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบทของคณะ/ส่วนงานและแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

5) งานวิจัย/นวัตกรรม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

        มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่น าเสนอ   
 

4.1.3 การพัฒนาครูอาจารย์ด้านบริการวิชาการ  
หน่วยบริการวิชาการได้น าเสนอแผนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ทั้งที่เป็นหลักสูตร

ประกาศนียบัตรระยะยาว (Caregivers) และระยะสั้น (อบรมการท าอาหาร) โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
คณะบริหารธุรกิจ/ส านักวิชาศึกษาทั่วไป และโครงการอบรมเฉพาะด้าน ตามความต้องการของเครือข่ายสถาน
ประกอบการ เช่นอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า อบรมความรู้ด้านบัญชีให้ผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting 
for Non-Accountant) เป็นต้น โดยก าหนดตัวช้ีวัด เป้าหมาย และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพของงานบริการวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้ระบุผลสมัฤทธ์ิของทกุโครงการไว้ด้วย อธิการบดี
เสนอให้จัดการอบรม Engineering for Non-Engineers ต่อจากที่เคยจัดไว้เดิมอีกครั้ง 
                      

4.2 โครงการจัดการขยะ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
โครงการจัดการขยะ น าเสนอโดยอาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษา

ทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส านึกให้ชุมชนชาวจิตรลดาเห็นความส าคัญของปัญหาขยะ ให้นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันแยกขยะได้ถูกต้อง ลดปริมาณขยะของสถาบัน และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
การแปรรูปขยะภายในสถาบัน (รายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการของโครงการ โดยอธิการบดีขอให้มี
งานวิจัยแทรกอยู่ในโครงการด้วย และขอให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาดูแลติดตามความก้าวหน้าของโครงการใน
ภาพรวม 
 

4.3 พิจารณาแก้ไขวงเงินประกาศก าหนดรายละเอียดทุนคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาปรับวงเงินใน (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง 

ก าหนดรายละเอียด “ทุนคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” ในหน้าที่ 1 หัวข้อ 1.1 หมวดแรกเข้า จาก
เดิมจ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น 63,000 บาท และในหัวข้อที่ 1.2 หมวดเรียนดี จากเดิมจ านวน ๖๐,๐๐๐
บาท เป็น 63,000 บาท  
 

4.4 พิจารณาแก้ไขวงเงินประกาศทุนศาสตราจารย์แพทย์หญิงจินดาภา สายันหวิกสิต  
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาปรับวงเงินใน (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง 

ก าหนดรายละเอียด “ทุนศาสตราจารย์แพทย์หญิงจินดาภา สายันหวิกสิต” ในหน้าที่ 1 หัวข้อ 1.1 หมวดแรก
เข้า จากเดิมจ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น 63,000 บาท และในหัวข้อที่ 1.2 หมวดเรียนดี จากเดิมจ านวน 
๖๐,๐๐๐ บาท เป็น 63,000 บาท 
 

4.5 เสนอเพ่ือพิจารณา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา  
งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักเรียนเเละนักศึกษา และขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และแจ้ง ว่างานทุนการศึกษาและบริการ

นักเรียนนักศึกษาสามารถเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาได้โดยไม่ต้องผ่านคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน 
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4.6 เสนอเพ่ือพิจารณาโครงสร้างองค์กรของส่วนงาน (โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) 
ด้วยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพได้จัดท าโครงสร้างการบริหารองค์กรในส่วนงาน เพื่อให้การ

บริหารจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ กอรปกับสถาบันได้ก าหนดโครงสร้าง
ส่วนงานแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างของสถาบัน โรงเรียนจึงได้แบ่งงานเป็น 3 ฝ่าย ในแต่
ละฝ่ายแบ่งเป็นกลุ่มและในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยหน่วยต่างๆที่วิเคราะห์ตามภารกิจงานของโรงเรียน  ซึ่งได้
ด าเนินการมาก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นสถาบัน  

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการส่วนงานโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน จึงขอเสนอ
โครงสร้างองค์กรของส่วนงานดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างองค์กรของส่วนงานโรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงสร้างองค์กรดังกล่าว โดยมีการปรับเเก้ไขดังนี้ 
แก้ไขหน้า 63 ในกรอบโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 64 ข้อที่ 1.1.8 , 1.1.9 และ 1.1.10 

และหน้าที่ 65 ข้อที่ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 และ 3.6 แก้ไขค าว่า “หน่วย” เป็น “ภาระ
งาน”  

 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ก าหนดการประชุม กบส. กบง. และ กบค. ครั้งต่อไป วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
มต ิ ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่

ก าหนดไว้ในตาราง (ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) โดยประชุม กบส. และ กบง. ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. 
และประชุม กบค. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

   
เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 
    

           นายอดิศักดิ์  ดีสมุทร 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
อาจารย์อัครพร  บุนนาค 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลมิวงศ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       


