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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) 
ครั้งท่ี ๑๗ (๑๐/ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
วันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

................................................................... 
  

ผู้เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์  ผาสุข   กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.ชนะวัฒน์  บุนนาค    กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  ตันละมัย   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ตันศรีวงษ์  กรรมการ 
๖. ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ    กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วรา  วราวิทย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์วิรุฬห์  หุตะวัฒนะ    กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลิมวงศ์   เลขานุการ 
๑๐. อาจารย์อัครพร  บุนนาค     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางระวิวรรณ  ชัยกะเสวี    ที่ปรึกษาอธิการบดี  
๒. นางเรวดี  รุ่งจตุรงค์      ที่ปรึกษาอธิการบดี 
๓. อาจารย์กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา   หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๔. อาจารย์สัจจาวุฒิ  รอดส าราญ    หัวหน้างานทุนการศึกษา 

และบริการนักเรียนนักศึกษา 
๕. นายเกรียง  คุปตรัตน์     หัวหน้างานนวัตกรรม 

และสื่อการเรียนการสอน 
๖. นางสาววรินดา  มานิตกุล    หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
๗. นางสาวขวัญใจ  เพิ่มศรี     หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 
๘. นางสาวรัตน์ชรินทร์  อยู่ชา    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

และสื่อสารองค์กร 
๙. นางสาวนันท์นภัส  หวังศรีโรจน์     หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผน 

       และงบประมาณ 
๑๐. นางสาวภัทรานิษฐ์  ศตไชยทรัพย์    นักวิชาการศึกษา   

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 
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วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
๑.๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

๑.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาส านักงานสถาบัน 
ประธานแจ้งว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาส านักงานสถาบันข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

อธิการบดี รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ นางเรวดี รุ่งจาตุรงค์ ผู้ช่วย
อธิการบดี หัวหน้างาน และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในส านักงาน
สถาบัน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบันให้ลุล่วงตามแผน  ประสานงานระหว่างงานต่างๆ ของส านักงาน
สถาบัน และจัดระบบพัฒนาบุคลากรของส านักงานสถาบัน ให้มีความรู้และทักษะ สามารถสนับสนุนภารกิ จ
ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๑.๒ การปรับระบบการจัดการเรื่องอาหารและอาหารว่าง 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันได้มอบให้นางกมลปรีดิ์ ณ ระนอง ที่ปรึกษาอธิการบดี

ด้านงานคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดอาหารและอาหารว่างในการประชุมต่างๆ ของสถาบัน 
โดยผู้ต้องการใช้บริการสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร หรือสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้จากระบบ Intranet ของสถาบัน และส่งแบบฟอร์มได้ที่นางกมลปรีดิ์ ณ ระนอง (โทร. ๓๒๑๙) 
หรือนายอัครพร บุนนาค (โทร. ๓๒๒๘) 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๑.๓ มาตรการเพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการเพื่อปอ้งกัน ควบคุม แก้ปัญหา และบรรเทาผลกระทบ

จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID 19 (ฉบับที่ ๓) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และตามมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยสถาบันได้ก าหนดมาตรการที่ส าคัญ 
๓ ประการ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกบอการประชุม) 

๑) เลื่อนการฝึกงานของนักศึกษาและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
๒) ยกเลิกการเรียนการสอนในช้ันเรียน และให้เปลี่ยนมาสอนแบบ online ตั้งแต่วันที่  ๑ 

เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่บ้านได้ และให้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติชดเชย
ในภายหลัง 

๓) จัดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยถือเป็นวันท างาน ยกเว้นงานที่มีความจ าเป็น อาทิ งาน
การเงินและพัสดุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และงานที่เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่และความปลอดภัย เป็นต้น 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๑.๔ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้จัดท า (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณ และการจัดท าแผนการด าเนินงานของทุก
สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงแจ้งมายังสถาบันเพื่อทราบ 
ทั้งนี้ ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ของสถาบันสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนดังกล่าวได้ที่ QR Code ท้ายเอกสาร
ประกอบการประชุม  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๕ การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ 
ก ากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..... 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้ (ร่าง) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และ
การก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ..... ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แล้วมายังสถาบัน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สถาบันถูกจดั
อยู่ในกลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒. เรื่องท่ีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.2.๑ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๑) แบบส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานของสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา ปีการศึกษา 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสอบถามคืน และวิเคราะห์ผลเพื่อแจง้ที่
ประชุมทราบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

ในโอกาสนี้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข แจ้งที่ประชุมว่า สถาบันได้
นัดหมายให้มีการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ในวันจันทร์ที่ ๒๓ และอังคารที่ 
24 มีนาคม ศกนี้ ทั้งช่วงเช้าและบ่าย เพื่อให้คณาจารย์เลือกเข้ารับการอบรมในวันและเวลาที่สะดวก เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนนี้เป็นต้นไป จนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษา 2563 ยกเว้นการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาที่สามในช่วงภาคฤดูร้อน ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
ต้องการสอนจริงในช้ันเรียน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา และอาจารย์พิเศษยินดีรับค่าสอนในอัตรากึ่งหนึ่ง
ของอัตราปกติ 

รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค เสนอให้พิจารณาจัดการอบรมนี้แบบออนไลน์ด้วย เพื่อ
ลดการชุมนุมพบปะของผู้เข้ารับการอบรม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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๒) การฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นางสาวภัทรานิษฐ์  ศตไชยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุมเรื่องการฝึกงานของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
         - คณะบริหารธุรกิจ: สถาบันพิจารณายกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 ช่วงภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2562 ของคณะบริหารธุรกิจ จ านวนรวม 102 คน ซึ่งเดิมก าหนดไว้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซึ่งทวีความ
รุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาจัดหาช่วงฝึกงานชดเชยให้กับนักศึกษาในภายหลัง เมื่อสถานการณ์
คลี่คลายแล้วต่อไป 
         - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: ตามที่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีก าหนดฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายนถึง 8 ตุลาคม 2563 
นั้น ขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ 8 แห่งเพื่อรับนักศึกษาฝึกงานทั้งหมดจ านวน 21 คน
เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ดี หากใกล้ถึงช่วงเดือนมิถุนายน สถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลาย สถาบันอาจ
พิจารณาเลื่อนการฝึกงานออกไปเช่นกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2.๒ งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ด้านวิรัชกิจ:  
๑) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี 

พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจ าประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

๒) การเยี่ยมชมสถาบันของ H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya เอกอัครราชทูตศรีลังกา
ประจ าประเทศไทย ซึ่งเดิมก าหนดไว้ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย 

๓) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ประกาศแต่งตั้ง Mr. Axel 
Brauer ประธานบริหารบริษัท Brauer Holding Co., Ltd. เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านความร่วมมือกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เอกสารประกอบการประชุม) และในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ Mr. Axel Brauer 
พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด จะได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา 
พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท เฮเฟ
เล่ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทเยอรมันอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเยอรมัน 
ด้านบริการวิชาการ:   
นางสาวสุนี นรไกร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ก าหนดจัดการอบรมการประกอบ
อาหาร 10 หลักสูตรแก่ผู้สนใจ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ศกนี้ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงจะขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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1.2.๓ งานวิทยทรัพยากร  
การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการ: งานวิทยทรัพยากร 

ขอเชิญชวนให้คณาจารย์แนะน าทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด โดยได้ส่ง
รายช่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้อาจารย์คัดเลือก  ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และขอให้คณาจารย์ส่งรายช่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่แนะน ามายังงานวิทยทรัพยากร ภายใน
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (หากมีการเลื่อนก าหนดเวลา จะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.2.๔ งานทะเบียนและวัดผล  

นางขวัญใจ เพิ่มศรี หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล แจ้งปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
เรียนคู่งาน                                 ภาคการศึกษาที่ 1        ภาคการศึกษาที่ 2          ภาคฤดูร้อน 
เปิดภาคการศึกษา                        8 มิ.ย. 63                 2 พ.ย. 63                  22 มี.ค. 64 
การสอบกลางภาค (เว้นวันหยุด)        27 - 31 ก.ค. 63        21 - 25 ธ.ค. 63                 - 
การสอบปลายภาค (เว้นวันหยุด)       28 ก.ย. - 9 ต.ค. 63    22 ก.พ. - 5 มี.ค. 64    17 - 21 พ.ค. 64 
ปิดภาคการศึกษา                         12 ต.ค. 63               8 มี.ค. 64                  24 พ.ค. 64 
อนุมัติส าเรจ็การศึกษา                   2 พ.ย. 63                 29 มี.ค. 64                7 มิ.ย. 64 
............................................................................................................................. ................................................ 
งานคู่เรียน                                 ภาคการศึกษาที่ 1        ภาคการศึกษาที่ 2          ภาคฤดูร้อน 
เปิดภาคการศึกษา                        13 มิ.ย. 63                7 พ.ย. 63                  27 มี.ค. 64 
การสอบกลางภาค (เว้นวันหยุด)               -                              -                             - 
การสอบปลายภาค (เว้นวันหยุด)       3 - 11 ต.ค. 63          27 ก.พ. - 7 มี.ค. 64    22 - 23 พ.ค. 64 
ปิดภาคการศึกษา                         12 ต.ค. 63               8 มี.ค. 64                  24 พ.ค. 64 
อนุมัติส าเรจ็การศึกษา                          -                       29 มี.ค. 64                7 มิ.ย. 64 
............................................................................................................................. ................................................. 

ประธานขอให้เร่งด าเนินการเผยแพร่ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมให้นักศึกษาและ
คณาจารย์ได้รับทราบ และขอให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าคู่มือนักศึกษาให้ทันแจกช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่
ด้วย 

อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดส าราญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา แจ้งว่า 
ก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือนักศึกษา และจะเผยแพร่ให้นักศึกษา/คณาจารย์ทราบผ่านทาง website ของ
สถาบัน 

ประธานเห็นชอบกับการเผยแพร่ข้อมูลใน website แต่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอให้
จัดท าเป็นรูปเล่มด้วย ตามจ านวนที่จ าเป็นและเหมาะสม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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1.2.๕ งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  
อาจารย์เกรียง คุปตรัตน์ หัวหน้างานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ได้รายงานผลการ

น าเครื่องหั่นข้าวเกรียบไปทดลองใช้ ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก พบว่า เครื่องที่พัฒนาข้ึนใหม่ ไม่
เหมาะกับการหั่นข้าวเกรียบ นพ.พรศักดิ์ นิ้มวัฒนากุล ผู้ประดิษฐ์ จึงจะปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ในการหั่น
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกษตรกรพบในการ
ผลิต/แปรรูปสินค้าเกษตร ท าให้ได้โจทย์ใหม่ๆ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว มา
จ านวนหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ผู้สนใจสามารถน าโจทย์ไปศึกษาเพื่อพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายเพื่อชุมชนได้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เผยแพร่ให้คณาจารย์ตลอดจนครูโรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพทราบด้วย  
 

๑.๓. เรื่องท่ีรองอธิการบดี ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.๓.๑ ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา 

ผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาฯ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563 : เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยมีนักศึกษามาใช้สิทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 60.16 (รายละเอียดผลการเลอืกตั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.๓.๒ ฝ่ายบริหาร 

การส่งบุคลากรเข้าอบรมโปรแกรม INFOMA WebFlow: ด้วยส านักพระราชวังได้จัดอบรม
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA WebFlow ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในความดูแลของ
ส านักพระราชวัง  สถาบัน ได้ส่งบุคลากรของงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 2 ราย งานกายภาพและ
โสตทัศนูปกรณ์ 2 ราย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ราย และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 2 ราย 
รวม 8 ราย เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 11 มีค. 63 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

จากการเข้าร่วมอบรม พบว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มาก สามารถติดตามเอกสารได้ ช่วย
ประหยัดกระดาษ และสามารถรวบรวมงานที่ท าทั้งปีเพื่อวิเคราะห์ภาระงานได้ แต่ไม่เหมาะกับสถาบัน เพราะ
เป็นระบบที่ใหญ่เกินไป สถาบันจึงอาจพิจารณาซื้อโปรแกรมส าเร็จรูประบบอื่นมาใช้ ซึ่งจะได้แจ้งเพื่อทราบ
ต่อไป 

ในโอกาสนี้ นางสาวรัตน์ชรินทร์  อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรได้แจ้ ง
เพิ่มเติมเรื่อง การหารือกับนายณัฐวุฒิ ปิ่นทองค า (ผู้ดูแลภาพลักษณ์องค์กร บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ) ซึ่งจะมาช่วย
พัฒนางานสื่อสารองค์กรของสถาบัน ใน 3 ด้านคือ 1. การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร 2. การท าสือ่
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และ 3. การท าสื่อประชาสัมพันธ์ online ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๔. เรื่องท่ีคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๔.๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๑) การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “ภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การ
สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผลงานโครงงานนักศึกษาเข้า
ร่วมประกวด ๑๓ ผลงาน 

๒) บริษัท Western Digital ได้บริจาคแขนกล KUKA Robot สภาพพร้อมใช้งานจ านวน ๓ ชุด
ให้กับสถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสถาบันจัดรถไปรับที่นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ จังหวัด
ปราจีนบุรีและน ามาจัดต้ังช่ัวคราวที่ห้องปฏิบัติการช้ัน 2 อาคาร 605 

๓) ประธานให้ข้อคิดเห็นว่า ควรสอบถามความต้องการใช้งานจากส่วนงานต่าง ๆ  ให้เรียบร้อย
ก่อนรับมาติดตั้ง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่หนัก ยากต่อการเคลื่อนย้าย อย่างไรก็ดี ขอให้คณะบริหารธุรกิจและ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพพิจารณาว่า มีความต้องการใช้แขนกลแห่งละ 1 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการหรือไม่ เพื่อประสานการเคลื่อนย้ายและติดตั้งต่อไป 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญจาก
สมาคม Electrical Engineering Academic Association (Thailand) : EEAAT ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ
สมทบในการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๓ (EECON-43) ซึ่งจะจัดข้ึนระหว่างวันที่ ๒๘ – 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดพิษณุโลก 

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เรืองศิริ และอาจารย์ศุภร แท่นแก้ว ได้รับการตอบรับให้เข้า
ร่วมน าเสนอผลงาน เรื่อง Promotion of Advanced Practical Skills Using Disciplinary Integration 
Teaching and Learning Activity for Electrical Engineering Education ในการประชุมระดับนานาชาติ 
The 7th International Conference on Technical Education (7thICTechEd) ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔.๒ คณะบริหารธุรกิจ  
        - ไม่มี - 

 
๑.๔.๓ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล  
         - ไม่มี – 
 
๑.๔.๔ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งว่า ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ได้ประสานงานจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ โดยบริษัท Center for Professional Assessment เป็นผู้ให้บริการจัดสอบ TOEIC เมื่อวันที่ ๒๙ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ ๑๗ (๑๐/ปีการศึกษา ๒๕๖๒)       หน้า ๘ จาก ๑6 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ อาคาร ๖๐๔ ห้อง ๔๔๐๑ และ ๔๓๐๘ มนีักศึกษาเข้าสอบทั้งสิน้ 
๘๖ คน ผลการสอบมีดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
         นักศึกษาเข้าสอบ            86 คน จาก 104 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 
         คะแนนสูงสุด                880 
         คะแนนต่ าสุด                180 
         คะแนนเฉลี่ย                 338 (+ 141) ค่าเป้าหมายข้ันต่ าคือ 250 
         ประธานให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพัฒนานักศึกษาตั้งแต่เข้าปี 1 โดยเน้น Communication Skill และ
ความสามารถในการสื่อสารในงานวิชาชีพ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๔.๕ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  
ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒: โรงเรียนได้ด าเนินการสอบวัด
มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยนักเรียน/นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ทุกคน 

๒) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3: โรงเรียนได้จัดท าปฏิทินการศึกษาส าหรับระดับ ปวช. 
ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตามนโยบายของ
สถาบัน มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                                              ภาคการศึกษาที่ 1         ภาคการศึกษาที่ 2          ภาคฤดูร้อน 
เปิดภาคการศึกษา                        1 มิ.ย. 63                  26 ต.ค. 63               22 มี.ค. 64 
การสอบกลางภาค (เว้นวันหยุด)        27 - 31 ก.ค. 63        21 - 25 ธ.ค. 63                 - 
การสอบปลายภาค (เว้นวันหยุด)       28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63    22 – 26 ก.พ. 64        17 - 21 พ.ค. 64 
ปิดภาคการศึกษา                         5 ต.ค. 63                 1 มี.ค. 64                  24 พ.ค. 64 
อนุมัติส าเรจ็การศึกษา                         -                        9 มี.ค. 64                         - 
............................................................................................................................. ................................................. 

๓) การฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.): โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปีที่ ๒ จ านวน ๑๔๙ คน นักศึกษาระดับ ปวส. 
ช้ันปีที่ ๑ ระบบปกติ สาขาวิชาเชฟอาหารไทย และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน ๓ คน เข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการ ดังนี้ 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ ๑๗ (๑๐/ปีการศึกษา ๒๕๖๒)       หน้า ๙ จาก ๑6 

ล ำดับ สำขำวิชำ จ ำนวน/คน 
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

๑ สาขาวิชาการตลาด: บริษัทเอกชัยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด ๑๕ 
๒ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ: บริษัทล็อกซ์เล่ย์ จ ากัด (มหาชน)  โตชิบา ไทย

แลนด์ จ ากัด เวอร์ชวลลิงค์ โซลูช่ัน จ ากัด  เดอะไมเนอร์ ฟูด้กรุ๊ป จ ากัด 
กรมสรรพากร  และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  

๒๒ 

๓ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ: บริษัทเอสแอนด์พี ซินดีเคท จ ากัด  
ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (ซสิเลอร์ และเดอะ พซิซ่า คอมพานี )  

๒๔ 

๔ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์: บริษัทไทยโตชิบา อุตสาหกรรมจ ากัด   Gourmet 
Prime จ ากัด  บางกอกแอร์ แคทเทอริ่ง จ ากัด และเจรญิเคเบิล้ทีวี จ ากัด  

๑๕ 

๕ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง: บริษัทไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จ ากัด  โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา  บริษัท RFS จ ากัด และ อาซีฟา จ ากดั  

๒๓ 

๖ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน: โรงเรียนช่างกรมอูท่หารเรือ ๑๐ 
๗ สาขาวิชาช่างยนต์: ศูนย์บริการโตโยต้า สาขาวรจักรยนต์  เจริญไทยมอเตอร์

เซลล์  นนทบรุี  มหานคร  กาญจนเทพ และบริษัทซีกรุป๊ฮอนด้าคาร์ จ ากัด  
๑๙ 

๘ สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย: กรมอู่ทหารเรือ (ร.ต.นคร แถมมีทรัพย)์ 
โกมลสิงห์การดนตรี  บ้านดนตรรีื่นเริง และโรงงานขิมช่างเลก็  

๕ 

๙ สาขาวิชาเทคโนโลยสีมองกลฝงัตัว: บริษัทวีนัสซัพพลาย จ ากัด  ทรูคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด  Innovative Experiment จ ากัด และ สวทช. 

๑๒ 

 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
๑ สาขาวิชาเชฟอาหารไทย: ร้านข้าว (เชฟวิชิต) และ ร้านบลูอเีลเฟ่น  ๒ 
๒ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร: ครัวการบินไทย ๑ 

 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ ๑๗ (๑๐/ปีการศึกษา ๒๕๖๒)       หน้า ๑๐ จาก ๑6 

๔) ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 

แยกตามสาขาวิชา เป้าหมายรับ จ านวนที่มาสมัคร จ านวนที่เข้าสอบ และจ านวนที่รับจริง (รวมโควตาจิตรลดา) 
ดังนี้ 
ล ำดับ สำขำวิชำ เป้ำหมำย

รับ 
สมัคร สอบ

คัดเลือก 
โควต้ำ 
รร.จด. 

รับ
จริง 

หมำย
เหต ุ

๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ๒๕ ๒๐ ๒๐ - ๒๐ - 
๒ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๒๐ ๖ ๖  ๘ ย้ายสาขา

มา 2 
๓ สาขาวิชาเทคโนโลยสีมองกลฝงัตัว ๑๕ ๑๓ ๑๒ - ๑๑ - 
๔ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ๑๐ ๕ ๕ ๑ ๖ - 
๕ สาขาวิชาช่างยนต์ ๒๐ ๒๑ ๒๑ - ๒๑  
๖ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓๐ ๓๖ ๓๖ ๖ ๔๑ ทดลอง

เรียน 7 
๗ สาขาวิชาการตลาด ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๗ ๑๙ - 
๘ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ๔๐ ๒๙ ๒๙ ๕  ๓๐ - 
๙ สาขาการสร้างเครือ่งดนตรีไทย ๑๐ ๓ ๓ - ๓ - 

๑๐ สาขาวิชาเกษตรนวัต 
 

๒๐ ๑๑ - - - ก าลังสอบ
คัดเลือก 

 รวมท้ังสิ้น ๒๐๐ ๑๔๖ ๑๔๕ ๑9 ๑๕๙  
๕) ผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และผลการเรยีนเฉลีย่ภาคการศึกษาและตลอดหลกัสตูร  

ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้

ล าดับ ระดับช้ัน/สาขาวิชา จ านวน ผ่าน/คน ไม่ผ่าน/คน ร้อยละ 
   1 ระดับช้ัน ปวช.๑ ๑๖๕ 162 3 ๙๘ 

2 ระดับช้ัน ปวช. ๒ 146 146 - 100 
3 ระดับช้ัน ปวช. ๓ 121 119 2 98 
 รวมระดบั ปวช. ๔๓๒ ๔๒๗ ๕ ๙๘ 

1 ระดับช้ัน ปวส. ๑ 66 65 1 98 
2 ระดับช้ันปวส. ๒ 62 62 - 100 
               รวมระดับ ปวส. ๑๒๘ ๑๒๗ ๑ ๙๙ 
 รวมท้ังสิ้นทุกระดับ ๕๖๐ ๕๕๔ ๖ ๙๘ 

 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ ๑๗ (๑๐/ปีการศึกษา ๒๕๖๒)       หน้า ๑๑ จาก ๑6 

๖) การน าเสนอโครงการ นักเรียน - นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกระดับช้ัน 
 ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ นักเรียนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒ น าเสนอโครงการ ดังนี้ 

ล าดับ ระดับชั้น สาขาวิชา ชื่อผลงาน จ านวน
ผู้จัดท า  

๑ ปวช.๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ พัดลมไฟฟ้าระบบ IOT ๓ 
๒ ปวช.๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ถังขยะเปดิ - ปิดอัตโนมัติและแจ้งเตือน ๓ 
๓ ปวช.๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ เคร่ืองจ าหน่ายกระดาษ A4 ๓ 
๔ ปวช.๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ รถตัดหญา้อัตโนมัติระบบ GPS ๓ 
๕ ปวช.๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ เคร่ืองแยกไข่อัตโนมัต ิ ๓ 
๖ ปวช.๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ง่ายๆ ส าหรับไฮโดรโปนิกส ์ ๑ 
๗ ปวช.๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง สุขาแมวอัตโนมัต ิ ๓ 
๘ ปวช.๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง เคร่ืองวดัและม้วนสายไฟ VAF ก่ึงอัตโนมัต ิ ๓ 
๙ ปวช.๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง เคร่ืองอัดกระป๋องอัตโนมัต ิ ๓ 

๑๐ ปวช.๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง เคร่ืองขึ้นรูปจานกาบหมากก่ึงอัตโนมัติระบบไฮดรอลิค ๓ 
๑๑ ปวช.๓ ช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดอุปกรณ์รดน้ าและให้ปุย๋ก่ึงอัตโนมัติดว้ยระบบ IOT ๓ 
๑๒ ปวช.๓ ช่างกลโรงงาน ปุ่มและไฟแจง้เตือนสถานะเคร่ืองกลงึ ๒ 
๑๓ ปวช.๓ ช่างกลโรงงาน อุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงานส าหรับเคร่ืองเลื่อยสายพานแนวนอน ๒ 
๑๔ ปวช.๓ ช่างกลโรงงาน วงจรวัดระดบัน้ าหล่อเย็นในเคร่ืองกลงึ ๒ 
๑๕ ปวช.๓ ช่างกลโรงงาน การ์ดป้องกันเศษโลหะจากเคร่ืองกัด ๒ 
๑๗ ปวช.๓ ช่างยนต ์ เคร่ืองดันเมล็ดมะม่วงหาวมะนาวโห ่ ๔ 
๑๘ ปวช.๓ ช่างยนต ์ เคร่ืองลา้งห้องเคร่ืองหน้ารถยนต ์ ๒ 
๑๙ ปวช.๓ ช่างยนต ์ เคร่ืองปอกสับปะรด ๓ 
๒๐ ปวช.๓ ช่างยนต ์ ชุดปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบใช้แอพพลิเคชั่นร่วม ๓ 
๒๑ ปวช.๓ ช่างยนต ์ แม่แรงถุงลม (Air Jack)  ๓ 
๒๒ ปวช.๓ ช่างยนต ์ เคร่ืองออกก าลงักาย ๕ 
๒๓ ปวช.๓ การตลาด สมุนไพร..สบายทา ๔ 
๒๔ ปวช.๓ การตลาด สบู่รังไหมตามกรุ๊ปเลือด AB O B A ๓ 
๒๕ ปวช.๓ การตลาด พฤกษา..ภาชนะ ๕ 
๒๖ ปวช.๓ การตลาด อวลลดา ๕ 
๒๗ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ เม็ดไข่มุกแป้งถั่วขาวทดแทนแปง้มันส าปะหลงั ๔ 
๒๘ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ ปาท่องโก๋เสริมบรอกโคล ี ๓ 
๒๙ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ ขนมต้มขาวธัญพืช ๓ 
๓๐ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ หมูยอเสริมควินัว ๓ 
๓๑ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ เส้นขนมจีนแปง้สดเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดผง ๓ 
๓๒ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ กัมม่ีเยลลี่เสริมใบกิงโกะ ๓ 
๓๓ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ สเฟียริฟิเคชั่นส้ม ๓ 
๓๔ ปวช.๓ อาหารและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุก้ีก่ึงส าเร็จรูปชนิดก้อน  
๓๕ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความร้อนและเสยีงของเคร่ืองจักร ๓ 
๓๖ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชันคัดเลือกอาหารโดยการสุ่ม ๓ 
๓๗ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวกกันน็อคแจ้งเหต ุ ๓ 
๓๘ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟเลี้ยวอัจฉรยิะ ๓ 
๓๙ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าใชง้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ RFID ๓ 
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ล าดับ ระดับชั้น สาขาวิชา ชื่อผลงาน จ านวน
ผู้จัดท า  

๔๐ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองท าน้ าร้อนส าหรับผู้พิการทางสายตา ๓ 
๔๑ ปวช.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกมฝึกอ่านออกเสียงส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการไดย้ิน ๓ 
๔๒ ปวส.๒ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
๔๓ ปวส.๒ ไฟฟ้าก าลัง   
๔๔ ปวส.๒ เทคนิคตัวถงัและสีรถยนต ์ แท่นซ่อมรถยนตเ์อนกประสงค ์ ๒ 
๔๕ ปวส.๒ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์ เคร่ืองฟอกอากาศ PM2.5  
๔๖ ปวส.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระถางต้นไม้อัจฉรยิะ ๒ 
๔๗ ปวส.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอนการซ่อมแซมเคร่ืองจักรในการผลิต ด้วย

เทคโนโลยีการจ าลองภาพเสมือนจริง 
๓ 

๔๘ ปวส.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถังขยะอัจฉริยะ ๒ 
๔๙ ปวส.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ วีดีโอประชาสัมพันธ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๑ 
๕๐ ปวส.๒ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ส้มต าไทยอัดแทง่ ๒ 
๕๑ ปวส.๒ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลูกชุบก่ึงส าเร็จรูป ๒ 
๕๒ ปวส.๒ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีเค้กจากแปง้กล้วยน้ าว้า ๒ 
๕๓ ปวส.๒ เชฟนานาชาต ิ การพัฒนาผลติภัณฑเ์ส้นพาสต้าจากแปง้มันเทศ ๓ 
๕๔ ปวส.๒ เชฟนานาชาต ิ ผลิตภัณฑ์สโตเลนไส้ถั่วกวน ๓ 
๕๕ ปวส.๒ เชฟนานาชาต ิ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมกปลาแซลมอน ๒ 
๕๖ ปวส.๒ เชฟอาหารไทย การรวบรวมต ารับแกงพะแนงและถงุทองของห้องเคร่ืองเสวย

สวนจิตรลดา 
๒ 

๕๗ ปวส.๒ เชฟอาหารไทย การรวบรวมต ารับแกงมัสม่ันและม้าฮ่อของห้องเคร่ืองเสวยสวน
จิตรลดา 

๒ 

๕๘ ปวส.๒ เชฟอาหารไทย การรวบรวมต ารับแกงรัญจวนและหรุ่มของห้องเคร่ืองเสวยสวน
จิตรลดา 

๒ 

๕๙ ปวส.๒ เชฟอาหารไทย การรวบรวมต ารับแกง แกงเผด็เปด็ยา่งและเรไรหน้าปูของห้อง
เคร่ืองเสวยสวนจติรลดา 

๒ 

๖๐ ปวส.๒ เชฟอาหารไทย การรวบรวมต ารับแกงเทโพและช่อม่วงของห้องเคร่ืองเสวยสวน
จิตรลดา 

๒ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ (กบส.) ครั้งท่ี ๑๖ 
(๙/ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) วันพุธท่ี ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
๓.๑. รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ 

๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  
ตามที่สถาบันไดแ้ต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 

๒๕๖๙) ข้ึนนั้น  คณะท างานฯ ได้มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง และขอน าเสนอสรุปสาระส าคัญจากการประชุม 
ดังนี้ 

๑) ก าหนดกรอบแนวทางในการส ารวจและทบทวนสถานภาพของสถาบันในมิติต่าง ๆ อาทิ การ
เป็นองค์กรจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ การอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพ/การ
ประกันคุณภาพ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

๒) การส ารวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถาบัน เพื่อน ามาสังเคราะห์
ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาสถาบัน (SWOT Analysis) 

๓) ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระยะ 5 ปี ประกอบด้วย  
- ความเป็นมาของสถาบัน 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- ยุทธศาสตร์และผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
- ความส าเร็จที่ผ่านมาและโอกาสพัฒนาในอนาคต 
- สถานการณ์ปัจจุบันและ การรายงาน SWOT 
- การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแผนงานของชาติ กับยุทธศาสตร์และแผนงานของ

สถาบัน 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. ขอให้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กบส.) เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดท าแผนระยะ 
5 ปีของสถาบันโดยเฉพาะ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลที่คณะท างานจัดท าข้ึนเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณา 

๒. ขอให้เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ มากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ อาทิ ความส าเร็จในการพัฒนา
นักศึกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเมื่อนักศึกษาส าเร็จเป็นบัณฑิต หรือความส าเร็จที่น่าช่ืนชมของนักศึกษา 
เป็นต้น โดยอาจรายงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะท าให้จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันแตกต่างจากสถาบันอื่น และ
เป็นการใช้ความเล็กของสถาบันให้เป็นประโยชน์ 

๓. ขอให้ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลความส าเร็จ
ของนักศึกษา ย้อนหลัง 2-3 ปี ส่งให้คณะท างานด้วย 

๔. ขอให้ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาออกแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา โดยเน้นทักษะ 8C ได้แก่ Computing 
and ICT literacy, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and innovation, 
Communication Information and Media Literacy, Collaboration Teamwork and Leadership, 
Compassion, Carreer and Learning Skills, and Cross Cultural Understanding 
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วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑. ขออนุมัติใช้ยันศรีกำร์เด้นอพำร์ทเม้นท์ เป็นหอพักในโครงกำรสวัสดิกำรหอพักนักศึกษำและ

พิจำรณำตั้งอนุศำสก 
ข้อมูลยนัศรกีาร์เด้นอพารท์เม้นท ์(จรญัสนทิวงศ์ ๖๘  แยก ๖ บางพลัด กรุงเทพมหานคร)  

ตึก                                                              ลักษณะห้อง จ านวนห้อง ราคา 
 ตึกรวม (ตึกใหม่)  แอร ์ ๑๓ ๔,๒๐๐ /๔,๕๐๐ 

พัดลม ๓๑ ๓,๖๐๐ 
ตึกสตรี (ตึกเก่า) แอร ์ ๒ ๓,๕๐๐ 

พัดลม ๘ ๓,๒๐๐ 
ค่ามัดจ าล่วงหน้า 

ค่าประกัน ๕,๐๐๐ (ตึกเก่า) + ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 
     ๗,๐๐๐ (ตึกใหม่) + ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 
อัตราค่าบรกิารสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า  ๖ บาท/หน่วย 
ค่าน้ าประปา ๒๐ บาท/หน่วย 

การช าระเงินค่าเช่า: ช าระก่อน วันที่ ๗ ของแต่ละเดือน 
การเดินทาง: รถเมลท์ี่ผ่าน สาย ๑๑๐ และสาย ๑๘  

จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการกิจการนักเรียนและนักศึกษาเห็นสมควรเสนอที่ประชุม เพื่อ
พิจารณา ดังนี ้

๔.๑.๑ อนุมัติการใช้ยันศรีการ์เด้นอพาร์ทเม้นท์เป็นหอพักในโครงการสวัสดิการหอพักนักศึกษา
ของสถาบัน  

๔.๑.๒ พิจารณาต้ังอนุศาสกของโครงการ (ประจ ายันศรีการ์เด้นอพาร์ทเม้นท์)  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ยันศรีการ์เด้นอพาร์ทเม้นท์ เป็นหอพักใน

โครงการสวัสดิการนักศึกษาตามที่เสนอ ส าหรับการพิจารณาตั้งอนุศาสก ขอให้พิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมด้วย อาทิ มีความเป็นครู มีใจเมตตากรุณา และสามารถอบรมสั่งสอนนักศึกษาได้ หรืออาจเลือก
นักศึกษาที่มีความเป็นผู้น า ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยอนุศาสก ในลักษณะ House Fellow ได้ โดยมอบหมายอาจารย์
สัจจาวุฒิ รอดส าราญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ด าเนินการต่อไป 
 

๔.๒. ขออนุมัติจัดท าสูทแบบสากลนิยม ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดท าสูทแบบสากลนิยม 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษายืมใช้ในงานพิธีการ หรือในโอกาสจ าเป็นอื่นๆ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดท าสูทแบบสากลนิยมส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีตามที่เสนอ โดยมอบหมายอาจารย์สัจจาวุฒิ รอดส าราญ ด าเนินการต่อไป 
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๔.๓. ขออนุมัติหลักการให้ทุนเป็นค่าประกันอุบัติเหตุ ประกันของเสียหายและค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 

  ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาเสนอขออนุมัติหลักการ การให้ทุนนักศึกษาเพิ่มเติม เป็น
ค่าใช้จ่ายใช้ดังนี้  

๑) ค่าประกันของเสียหาย  ๒,๐๐๐  บาท 
๒) ค่าประกันอุบัติเหตุ  ๕๒๐  บาท 
๓) ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๕๐๐  บาท  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการให้ทุนตามที่เสนอ แต่เห็นควรให้งานการเงิน
และบัญชีชะลอการเรียกเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย และค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ไป
จนกว่าการให้ทุนการศึกษาจะแล้วเสร็จและนักศึกษาสามารถน าเงินทุนไปจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้  โดย
มอบหมายให้อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดส าราญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และ 
นางสาววรินดา มานิตกุล หัวหน้างานการเงินและบัญชี ประสานการด าเนินการต่อไป 
 

๔.๔. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปแจ้งว่าได้รับข้อเสนอจากบริษัท อาร์เอ็มไอโกลบัลเวนเจอร์ส จ ากัด ให้ส่ง

บุคลากรเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็น
ผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมิน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า สมควรส่งบุคลากรสายวิชาการที่สอน
ระดับปริญญาตรีเข้ารับการประเมินหรือไม่ และควรส่งบุคลากรสายอื่น ๆ เข้ารับการประเมินด้วยหรือไม่ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ส่งบุคลากรสายวิชาการ ทั้งอาจารย์ที่สอนระดับ
ปริญญาตรี และครูวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการประเมนิสมรรถนะความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป ติดต่อกับ
บริษัทผู้ให้บริการประเมินสมรรถนะทางภาษา เพื่อด าเนินการจัดทดสอบต่อไป 
 

๔.๕. การเลื่อนก าหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ 

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ก าหนดวันประชุมผู้ปกครอง วันลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งก าหนดประกาศผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ข้ึนในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงก าหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และก าหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้ 

๑) เลื่อนก าหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๒) เลื่อนประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๓) เลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  ข้างต้นออกไป โดยจะ

ก าหนดจัดวันใด จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ ๑๗ (๑๐/ปีการศึกษา ๒๕๖๒)       หน้า ๑๖ จาก ๑6 

๔.๖.  (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
มติ        ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ ฯ แล้ว มีมติให้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พิจารณาปรับเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ออกไปเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน เหมือนระดับปริญญาตรี และ
เห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป 
 
วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑. ก าหนดการประชุม กบส. กบค. และ กบง. ครั้งต่อไป  
มติ         ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่

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

   
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

             
นายอดิศักดิ์  ดีสมุทร 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 

อาจารย์อัครพร  บุนนาค 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลมิวงศ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


