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“…เมือ่ไปอยู่ส านักศึกษาชั้นอุดมศึกษาแล้วตัวจะมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น เพราะว่าถือกันทั่วโลกว่า                            
ผู้ที่เป็นนักศึกษา ผู้ที่เป็นนักค้นคว้า ผู้ที่เป็นนักเรียนนั้น เป็นผู้ที่เป็นปัญญาชน                                            

หมายความว่า ผู้ที่ใช้สมองค าว่านักศึกษาเป็นปัญญาชนนี้ ขอให้พิสูจน์ให้เป็นจริง                                           
ส่วนข้อเท็จจริงทุกอย่าง ขอให้จ าเอาไว้และปฏิบัติ จึงจะไปสู่ความเจริญ ความส าเร็จ  ความพอใจได้ทุกประการ 

และจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในทางท่ีถูกต้อง เป็นผู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เมื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคม 
ก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างยิ่งเพราะว่าสามารถที่จะหาความสุขใจที่แท้จริง                                                                                        

คือความก้าวหน้า ความมั่นคงของประเทศ และความสุขของส่วนรวม…" 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 

วันที่ 26 มีนาคม พ. ศ. 2512 



 
 

“…ในเรื่องของการศึกษานั้น ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม ต้องมีพร้อมทุกอย่าง  

จะเป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยทฤษฎีหรือวิชาการหรือว่างานปฏิบัติ  

การใช้มือใช้แรงนั้น ก็เป็นเรื่องส าคัญมากท่ีจะต้องเรียนรู้  

การเรียนรู้ที่จะมีประโยชน์มากท่ีสุดนั้น คือ ผู้เรียนจะต้องเป็นคนใฝ่รู้และช่างสังเกต 

มองรอบๆตัว อย่างในโรงเรียนนี้ก็มีสิ่งที่จะศึกษาได้อย่างมากมาย อยู่ที่ว่าเราเห็นหรือไม่เท่านั้นเอง…”  

 

พระราโชวาทในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานเนื่องในงานปิดภาคการศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา 2552 
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อธิการบด ี
 

 

“การศึกษา การเรียนรู้ มิได้มีเฉพาะเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาขึ้นอยู่

กับ  บุคคลว่าจะสร้างโอกาสในการไขว่คว้าความรู้ให้กับตนเองมากเพียงใด โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบัน ที่สื่อและ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บุคคลสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น แต่น้อยคน

นักที่จะใช้เครื่องมือที่มีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับตนเองอย่างเต็มที่ ครูอาจารย์ จึงเป็น บุคคล

ส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และจัดการความรู้ความเข้าใจให้เกิด

ประโยชน์ จริงอยู่ที่เราไม่สามารถบังคับให้ใครเรียนรู้ได้ แต่“เทคนิค” การสอนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้  และสร้าง

ความเข้าใจได้ดีข้ึน อันจะน าไปสู่การต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จึงมิได้

เป็นเพียงแต่สถานที่ส าหรับการเรียนตามต าราแต่เป็นสถานที่สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่กับทักษะและ

ความสามารถ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน 



ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ ได้เข้าศึกษาต่อในรั้วสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตท่ีมีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู้สูงานหนัก อันจะ   

เป็นพื้นฐานแห่งความส าเร็จในชีวิตของทุกท่านในโอกาสต่อไป” 

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

 

รองอธิการบดี 

 

 

 

“สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกถูกท าให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยี นักศึกษาจึงควรเตรียมพร้อม   

เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในสังคมต่อไป  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน และขอให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาว่านักศึกษาได้เดินมาถูกทาง

แล้ว แต่นักศึกษาพึงตระหนักว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นไม่ใช่ของง่าย จงอย่าประมาทกับชีวิต ตั้งใจศึกษา

ค้นคว้า ฝึกฝน ตักตวงความรู้และ ความปรารถนาดีจากครูบาอาจารย์ให้มากที่สุด เพ่ือความส าเร็จในชีวิตและเป็น

ก าลังของชาติสืบต่อไป" 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข 



 

 

 

รองอธิการบดี 

 

 
 

“ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญอย่างยิ่งของชีวิต สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เสมือนเป็นคลังแห่งความรู้       

ศิลปวิทยาการและเป็นคลังแห่งประสบการณ์ที่ใช้ในการฝึกฝน การปฏิบัติงาน เพ่ือการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป 

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาทุกคนควรใส่ใจแสวงหาทรัพย์สมบัติดังกล่าวจากคลังแห่งนี้อย่างเต็มก าลังด้วย

ความมีสติระลึกรู้ตัวเองอยู่เสมอ ที่พร้อมจะท าหน้าที่ของตน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม 

ตลอดจนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” 

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค 

 

 



 

ประวัติสถาบัน 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันพุธที่  2 เมษายน พ.ศ.2557 โดยมีรากฐานความ

เป็นมาจาก“โรงเรียนจิตรลดา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2498 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-     

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาในระดับ

อนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องด้วยขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน          

ราชกัญญาฯ เจริญพระชนมายุพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียนโดยมี

พระอาจารย์คนแรกที่ถวายการสอนเพียงคนเดียว คือ ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ดร.ท่านผู้หญิงทัศนีย์    

บุณยคุปต์) และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสหายร่วมศึกษาอีก 7 คนนับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนจิตรลดา 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ปัจจุบัน เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ทรงเจริญพระชนมายุพอที่จะ

ทรงพระอักษรได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพ่ิมชั้นอนุบาลขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และเพ่ิมนักเรียนขึ้นอีก 4 คน เมื่อเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2499 ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้รับพระอาจารย์เพ่ิมอีกคนหนึ่ง คือ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ในเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอนุบาล 2 ระดับระดับละ 8 คน 

จนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชด าเนินมาประทับ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จึงได้มี        

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเรียนถาวร ในบริเวณพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

และพระราชทานนามโรงเรียนว่า“ โรงเรียนจิตรลดา”ต่อจากนั้นก็เพ่ิมระดับชั้นขึ้นไปเรื่อยๆทีละชั้น จนนักเรียน

จิตรลดารุ่นที่ 3 คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้ง

ด ารงพระอิสริยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิตติวัฒนาดุลโสภาคย์ เริ่มทรงพระอักษร 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2501 และนักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 5 คือ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรม

หมื่นสุทรนารีนาถ  

โรงเรียนจิตรลดายังท าหน้าที่ถวายงานพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 9 ทุกพระองค์ นอกจากนี้  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรม-       

ราโชบายเพ่ือให้คณะครูโรงเรียนจิตรลดาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามพระราชประสงค์ พอสรุปกระแส   

พระราชด ารัสได้ว่า มีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอ่ืน ซึ่งมีวิถี



ชีวิตที่ต่างกันเพื่อจะได้เข้าพระทัยในสิ่งแวดล้อมและปัญหาของคนอ่ืน ตลอดจนทรงรู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้องและ

ทรงเมตตากรุณากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงให้มีระเบียบวินัย และทรงประหยัดอดออม ทั้งด้านอุปกรณ์และ

การทรงเครื่อง (การแต่งกาย) 

ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนจิตรลดา ได้เปิดสายวิชาชีพเพ่ิมขึ้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเวลาต่อมา  

จวบจน พ.ศ. 2557 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-

กุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดามีพระราชประสงค์จะขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัย

เทคโนโลยีจิตรลดา”  

จนเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 มีผลให้วิทยาลัยเทคโนโลยี

จิตรลดา เปลี่ยนสถานะจาก “วิทยาลัย” สู่การเป็น“ สถาบัน” พร้อมควบรวมโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ด าเนินงานในชื่อ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาก ากับของรัฐ 

ภายใต้ปรัชญา “รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าความรู้ สู้งานหนัก” และการจัดการเรียน

การสอนภายใต้นโยบาย “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สัญลักษณ์สถาบัน 

ตราสถาบัน 

 

สีประจ าสถาบัน 

 

                      

สีเหลือง-ฟ้า หมายถึง สีประจ าวันพระบรมราชสมภพและวันพระราชสมภพของผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา 

คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ต้นไม้ประจ าสถาบัน 

 

 

 

 

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ มีลักษณะดอกสีเหลืองชูช่อสง่างาม อันเป็นสีที่ตรงกับสีประจ าวันพระราช

สมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น“ต้นไม้ของใน

หลวง” และเป็นดอกไม้ประจ าชาติไทย 

สีประจ าสถาบัน 

 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

เหลือง ฟ้า 

ฟา้หมน่ เลือดหม ู ส้ม 



 

ที่ตั้ง 
 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งอยู่ที่อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604)  ภายในบริเวณส านัก

พระราชวัง (พ้ืนที่สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 

10300 มีอาณาบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ถนนอู่ทองบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม 

ทิศใต้       ถนนศรีอยุธยาฝั่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ทิศตะวันออก  ถนนพระราม 5 ฝั่งพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

ทิศตะวันออก  พระลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเดินทาง 

 การเดินทางมายังสถาบันสามารถเดินทางมาได้ด้วยยานพาหนะส่วนตัว โดยเข้าบริเวณประตูฝั่งพระลาน

พระราชวังดุสิต และออกบริเวณประตูด้านถนนศรีอยุธยา และบริเวณด้านถนนอู่ทองใน 

 รถโดยสารประจ าทาง 

 ผ่านถนนอู่ทองใน สาย 67 และ 70 

 ผ่านถนนศรีอยุธยา สาย 72 และ 503 

 ผ่านถนนพระราม 5 สาย 5 

 ผ่านถนนราชวิถี สาย 18 28 และ 515 

 รถไฟ 

 จุดลงรถที่ใกล้สถาบัน คือ ลงป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (ติดกับสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา) และ

สถานีรถไฟสามเสน 

 รถไฟฟ้าบีทีเอส 

 สถานีที่ใกล้สถาบัน คือ สถานีพญาไท 

 ท่าเรือ 

 ท่าเรือโดยสารที่ใกล้สถาบัน คือ ท่าเรือเทเวศร์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรการจดัการธุรกิจอาหาร 

 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร) 
ชื่อย่อ (ไทย)  :  บธ.บ (การจัดการธุรกิจอาหาร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Food Business Management)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.B.A. (Food Business Management)  
กลุ่มวิชา : อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Business) 

ธุรกิจบริการอาหาร (Food Service Business) 
จ านวนหน่วยกิจ : 138 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ  

   99 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

ความคิดในการสร้างบัณฑิต :  
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจ
บริการอาหาร การเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและน าเสนอแนวคิด
ใหม่ๆเพ่ือให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาการอย่างมีคุณค่า ควบคู่กับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม     มี
จิตวิญญาณแห่งการรับผิดชอบรวมทั้งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติต่อไป 

 

โอกาสทางธุรกิจหลังส าเร็จการศึกษา 
• ผู้ประกอบการธุกิจส่วนตัว 
• พนักงานหรือผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหาร/ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร  

เป็นต้น                                             
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร  
 

1. รายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาทักษะชีวิตก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา

สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาดังนี้ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เรียน 6 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 4 หน่วยกิต 
910-1110 กฏหมายในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0) 
910-1111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิต 2 (2-0) 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
910-1108 วัฒนธรรมและวิถีไทยในโลกาภิวัฒน์ 2 (2-0) 
910-1109 อารยธรรมโลกกับการเปลี่ยนแปลง 2 (2-0) 
910-1112 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 2 (2-0) 
910-1113 เหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 2 (2-0) 
910-1114 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 2 (2-0) 
910-1115 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 (2-0) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 4 หน่วยกิต 
920-1109 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการท างาน 2 (2-0) 
920 1114 ศิลปะการน าเสนอ 2 (2-0) 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
920-1101 การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 2 (2-0) 
920-1107 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 1 1 (1-2) 
920-1108 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2 1 (1-2) 
920-1110 การส่งเสริมบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง 2 (2-0) 
920-1111 การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2 (2-0) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต* 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 0 (0-3) 
942-1102 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 2 0 (0-3) 
 เลือกเรียน 8 หน่วยกิต 
941-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2) 
941-1103 การอ่านและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 2 (1-2) 
941-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2) 
941-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 (1-2) 
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
943-1107 ภาษาจีนกลาง 1 1 (0-3) 
943-1108 ภาษาจีนกลาง 2 1 (0-3) 
943-1109 ภาษาจีนกลาง 3 1 (0-3) 
943-1110 ภาษาจีนกลาง 4 1 (0-3) 
943-1111 ภาษาจีนกลาง 5 1 (0-3) 
943-1112 ภาษาจีนกลาง 6 1 (0-3) 

หรือ 

920-1112 การใช้เหตุผลและตรรกะวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0) 
920-1113 ปรัชญาทั่วไปและการประยุกต์ใช้ 2 (2-0) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 4 หน่วยกิต 
931-1102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0) 
932-1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 (2-0) 
เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
932-1103 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 2 (2-0) 
932-1104 อาหารเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 2 (2-0) 
932-1105 การท าสวนเชิงชีวภาพ 2 (2-0) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนๆในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 



944-1107 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 (0-3) 
944-1108 ภาษาญีปุ่่น 2 1 (0-3) 
944-1109 ภาษาญี่ปุ่น 3 1 (0-3) 
944-1110 ภาษาญี่ปุ่น 4 1 (0-3) 
944-1111 ภาษาญี่ปุ่น 5 1 (0-3) 
944-1112 ภาษาญี่ปุ่น 6 1 (0-3) 

หรือ 
945-1107 ภาษาเยอรมัน 1 1 (0-3) 
945-1108 ภาษาเยอรมัน 2 1 (0-3) 
945-1109 ภาษาเยอรมัน 3 1 (0-3) 
945-1110 ภาษาเยอรมัน 4 1 (0-3) 
945-1111 ภาษาเยอรมัน 5 1 (0-3) 
945-1112 ภาษาเยอรมัน 6 1 (0-3) 

 

 

เลือกเรียน 4 หน่วยกิต 
942-1109 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 2 (1-2) 
942-1110 ภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม 2 (1-2) 
942-1111 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 2 (1-2) 
942-1112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 2 (1-2) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนๆในกลุ่มภาษา 

 

* หมายเหตุส าหรับวิชาปรับพื้นฐาน 

วิชาปรับพ้ืนฐานจะไม่นับหน่วยกิต ซึ่งให้วัดผลเป็น ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) โดยทุกวิชานักศึกษาต้อง

ได้ผลการเรียนเป็น S จึงจะจบการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ดังกล่าวหากได้รับคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

 

* * หมายเหตุส าหรับวิชาภาษาที่ 3  

วิชาภาษาที่ 3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภาษาที่ 3 จ านวน 3 วิซา โดยเลือกเรียนภาษาใด ภาษาหนึ่ง

จากภาษาจีน (943-1107, 943-1108, 943-1109)  ภาษาญี่ปุ่น (944-1107, 944-1108, 944-1109)  หรือ

ภาษาเยอรมัน (945-1107, 945-1108, 945-1109) แต่สามารถเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาษา ทั้งนี้ นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว หากได้รับคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ระดับสูงขึ้น 



 

2. รายวิชาในหมวดทักษะวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาชีพก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 33 หน่วยกิต 
100-2101 หลักการบัญชี 3 (3-0) 
100-2102 การเงินธุรกิจ 3 (3-0) 
100-2105 หลักการตลาด 3 (3-0) 
100-2106 สถิติธุรกิจ 3 (3-0) 
100-2204 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร 3 (3-0) 
110-3204 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (3-0) 
140-2101 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์กร 3 (3-0) 
140-2102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (3-0) 
140-2201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0) 
140-2301 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 (3-0) 
140-2302 การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 (3-0) 

 
กลุ่มวิชาชีพบังคับสาขา 54 หน่วยกิต (เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา) 
130-3101 โภชนาการ 3 (2-3) 
140-3101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 (2-3) 
140-3102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0) 
140-3201 สหกิจศึกษา 1 6* (0-270) 
140-3202 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา 3 (2-3) 
140-3301 สหกจิศึกษา 2 6 * (0-270) 
140-3302 อันตรายในระบบอาหารและการสุขาภิบาลเพ่ือความปลอดภัยอาหาร 3 (2-3) 
140-3303 การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร 3 (3-0) 
140-3401 สหกิจศึกษา 3 12 * (0-540) 
140-3402 สหกิจศึกษา 4 12 * (0-540) 

 

* หมายเหตุส าหรับวิชาสหกิจศึกษา 

การวัดผลเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U) โดยนักศึกษาต้องได้ผลการเรียนเป็น S จึงจะจบการศึกษา 

 



 

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับส าหรับกลุ่มวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 12 หน่วยกิต 
141-3201 กระบวนการแปรรูปอาหาร 3 (2-3) 
141-3301 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 3 (2-3) 
141-3302 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบ 3 (2-3) 
141-3401 โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร 3 (0-9) 

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับส าหรับกลุ่มวิชาธุรกิจบริการอาหาร 12 หน่วยกิต 
100-2101 เทคนิคพ้ืนฐานการประกอบอาหาร 3 (2-3) 
100-2102 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร 3 (2-3) 
100-2105 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร 3 (3-0) 
100-2106 โครงงานพิเศษทางธุรกิจบริการอาหาร 3 (0-9) 

 

3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

  เลือกเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยความเห็นชอบของคณะ 

กลุ่มวิชาชีพบังคับสาขา 54 หน่วยกิต (เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา) 
140-4301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0) 
140-4302 การจัดการธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0) 
140-4303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0) 
140-4304 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร 3 (3-0) 
140-4305 การจัดการธุรกิจอาหารแฟรนไชส์ 3 (3-0) 
141-4301 การจัดการการผลิตอาหารตามวัฒนธรรม 3 (3-0) 
141-4302 ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3-0) 
141-4303 ธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการ 3 (3-0) 
141-4304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในธุรกิจอาหาร 3 (3-0) 
142-4301 การประกอบอาหารไทย 3 (2-3) 
142-4302 การประกอบอาหารตะวันตก 3 (2-3) 
142-4303 การประกอบอาหารตะวันออก 3 (2-3) 
 

 

 
 



 

แผนการจัดการศึกษา 

กลุ่มวิชาธุรกิจอตุสาหกรรมอาหาร 

 

ปีท่ี 1 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
910-1110 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 2 0 
910-1111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิต 2 2 0 
920-1109 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการท างาน 2 2 0 
931-1102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 2 2 0 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 - 0 3 
100-2101 หลักการบัญชี 3 3 0 
140-2102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 2 3 
130-3101 โภชนาการ 3 2 3 

รวม 17 15 9 
 

 

ปีท่ี 1 / ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
920-1114 ศิลปะการน าเสนอ 2 2 0 
941-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 1 2 
932-1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 2 0 
931-1102 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 2 - 0 3 
100-2204 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร 3 3 0 
100-2105 หลักการตลาด 3 3 0 
100-2106 สถิติธุรกิจ 3 3 0 
140-3101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 2 3 

รวม 18 15 8 
 

 

ปีท่ี 2 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
941-1103 การอ่านและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 2 1 2 
942-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1 2 
943-1107 ภาษาจีนกลาง 1 1 0 3 
100-2102 การเงินธุรกิจ 3 3 0 



140-2101 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์กร 3 3 0 
140-3102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 3 0 
130-3101 วิชาเลือกเสรี (1) 3 3 0 

รวม 17 14 7 
 

 

ปีท่ี 2 / ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
942-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 1 2 
943-1108 ภาษาจีนกลาง 2 1 0 3 
110-3204 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 3 0 
140-2201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 
141-3201 กระบวนการแปรรูปอาหาร 3 2 3 
140-3202 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุ

การเก็บรักษา 
3 2 3 

140-3101 วิชาเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 2 0 
รวม 17 13 21 

 

ปีท่ี 2 / ภาคฤดูร้อน หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

140-3201 สหกิจศึกษา 1 6 0 270 
รวม 6 0 270 

 

 

ปีท่ี 3 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
943-1109 ภาษาจีนกลาง 3 1 0 3 
140-2301 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 3 0 
140-3302 อันตรายในระบบอาหารและการสุขาภิบาล 

เพ่ือความปลอดภัยอาหาร 
3 2 3 

141-3301 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 3 2 3 
 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 2 0 
 วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 2 2 0 
 วิชาเลือกในกลุ่มภาษา (1) 2 1 2 

รวม 16 12 11 



 

ปีท่ี 3 / ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
140-3303 การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร 3 3 0 
140-2302 การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 3 0 
141-3302 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ 3 2 3 
 วิชาเลือกในกลุ่มภาษา (2) 2 1 2 
 วิชาเลือกเสรี (2) 3 3/2 0/3 

รวม 14 12/11 5/8 
 

 

 

ปีท่ี 3 / ภาคฤดูร้อน หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

140-3301 สหกิจศึกษา 2 6 0 270 
รวม 6 0 270 

 

ปีท่ี 4 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
140-3401 สหกิจศึกษา 3 12 0 540 

รวม 12 0 540 
 

 

ปีที่ 4 / ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
140-3402 สหกิจศึกษา 2 12 0 540 
142-3401 โครงงานพิเศษทางธุรกิจบริการอาหาร 3 0 9 

รวม 13 0 549 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการศึกษา 

กลุ่มวิชาธุรกิจบริการอาหาร 
ปีท่ี 1 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

910-1110 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 2 0 
910-1111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิต 
2 2 0 

920-1109 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการท างาน 2 2 0 
931-1102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 2 2 0 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 - 0 3 
100-2101 หลักการบัญชี 3 3 0 
140-2102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 2 3 
130-3101 โภชนาการ 3 2 3 

รวม 17 15 9 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
941-1103 การอ่านและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 2 1 2 
942-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1 2 
943-1107 ภาษาจีนกลาง 1 1 0 3 
100-2102 การเงินธุรกิจ 3 3 0 
140-2101 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์กร 3 3 0 
140-3102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 3 0 
130-3101 วิชาเลือกเสรี (1) 3 3 0 

รวม 17 14 7 
 

ปีท่ี 2 / ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
942-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 1 2 
943-1108 ภาษาจีนกลาง 2 1 0 3 
110-3204 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 3 0 
140-2201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 
141-3201 กระบวนการแปรรูปอาหาร 3 2 3 



140-3202 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการ
เก็บรักษา 

3 2 3 

140-3101 วิชาเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 2 0 
รวม 17 13 21 

 

 

ปีท่ี 2 / ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
140-3201 สหกิจศึกษา 1 6 0 270 

รวม 6 0 270 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
943-1109 ภาษาจีนกลาง 3 1 0 3 
140-2301 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 3 3 0 
140-3302 อันตรายในระบบอาหารและการสุขาภิบาล 

เพ่ือความปลอดภัยอาหาร 
3 2 3 

141-3301 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 3 2 3 
 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 2 0 
 วิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 2 2 0 
 วิชาเลือกในกลุ่มภาษา (1) 2 1 2 

รวม 16 12 11 
 

ปีท่ี 3 / ภาคเรียนที่ 2 หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

140-3303 การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร 3 3 0 
140-2302 การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 3 0 
141-3302 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ 3 2 3 
 วิชาเลือกในกลุ่มภาษา (2) 2 1 2 
 วิชาเลือกเสรี (2) 3 3/2 0/3 

รวม 14 12/11 5/8 
 



ปีท่ี 3 / ภาคฤดูร้อน หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

140-3301 สหกิจศึกษา 2 6 0 270 
รวม 6 0 270 

 
ปีท่ี 4 / ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

140-3401 สหกิจศึกษา 3 12 0 540 
รวม 12 0 540 

 

ปีท่ี 4 / ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
140-3402 สหกิจศึกษา 2 12 0 540 
142-3401 โครงงานพิเศษทางธุรกิจบริการอาหาร 3 0 9 

รวม 13 0 549 
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ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Electrical and Electronic Technology  

ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology  

(Electrical and Electronic Technology)  

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล. บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Tech. (Electrical and Electronic Technology)  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร 138 หน่วยกิต 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าส าหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 

เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบต่างๆ ในอาคาร อาทิ การส่งจ่าย

ไฟฟ้าระบบความปลอดภัย ระบบสื่อสารเตือนภัย อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ

ควบคุมการจ่ายไฟเพ่ืองานสาธารณูปโภค รวมทั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 

 



แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เชี่ยวชาญในการซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงชิ้นส่วนควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ในสายการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบพัฒนาวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการผลิตเพ่ือช่วยให้การท างานในระบบอุตสาหกรรมมี

เสถียรภาพมากขึ้น 

แขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เพ่ือสร้างบัณฑิต ให้เชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้งซ่อมบ ารุงใช้งานระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 

อาทิระบบสายพานการผลิตระบบควบคุมเครื่องจักรทั้งแบบที่ควบคุมด้วยพีแอลซีและคอมพิวเตอร์ ระบบการผลิต

อาหารแบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบ DCS และ SCADA 
 
 

โครงสร้างหลักสตูรการศึกษา 
 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      133 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร       

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       33 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 

4. กลุ่มวิชาภาษา      15 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       99 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   10 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาแกนทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   32 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาแขนงแยกเป็น 3 แขนงๆ ละ    40 หน่วยกิต 

4. กลุ่มวิชาโครงงานและปฏิบัติงานวิชาชีพ   17 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
 

การเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา (บังคับ)  

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานเป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตซึ่งให้วัดผลเป็นผ่าน (S) หรือไม่

ผ่าน (U) โดยนักศึกษาต้องได้รับผลการเรียนเป็น S จึงจะจบการศึกษาท้ังนี้ 
 

 



นักศึกษามีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาข้างท้าย 

หากได้รับคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

วิชาปรับพื้น 1. วิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1  

2. วิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 

 
 

3.2 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต  
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาทักษะชีวิต (วิชาศึกษาทั่วไป) ก าหนดให้เรียนไม่น้อย

กว่า 33 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ

ภาษาดังนี้ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต 
910-1110 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0) 
910-1112 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 2 (2-0) 
กลุ่มวิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
910-1108 วัฒนธรรมและวิถีไทยในโลกาภิวัฒน์ 2 (2-0) 
910-1109 อารยธรรมโลกกับการเปลี่ยนแปลง 2 (2-0) 
910-1111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิต 2 (2-0) 
910-1113 หตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 2 (2-0) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
หนว่ยกิตกลุ่มวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
920-1112 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0) 
920-1118 การใช้เหตุผลและตรรกวิทยาเบื้องต้น 1 (0-3) 
กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
920-1109 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการท างาน  2 (2-0) 
920-1110 การส่งเสริมบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง 2 (2-0) 
920-1111 การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2 (2-0) 
920-1113 การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2 (2-0) 
920-1119 กอล์ฟ 1 (0-3) 



920-1120 กีฬาลีลาศ 1 (0-3) 
920-1121 จักรยาน 1 (0-3) 
920-1122 เทนนิส 1 (0-3) 
920-1123 เทเบิลเทนนิส 1 (0-3) 
920-1124 แบดมินตัน 1 (0-3) 
920-1125 ว่ายน้ า 1 (0-3) 
920-1126 สนุกเกอร์และบิลเลียด 1 (0-3) 
920-1127 ฟุตซอล 1 (0-3) 
920-1128 ฟุตบอล 1 (0-3) 
920-1129 บาสเกตบอล 1 (0-3) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต 
931-1103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (2-0) 
932-1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 (2-0) 
กลุ่มวิชาเลือก 
931-1102 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0) 
931-1104 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 2 (2-0) 
หรือวิชาเลือกอ่ืนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
บังคับ 8 หน่วยกิต 
941-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (2-0) 
941-1103 การอ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  
942-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
942-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 (2-0) 
วิชาบังคับภาษาที่สาม 3 หน่วยกิต (เลือกเรียนสามวิชาไม่เกินสองภาษา) 
943-1107 ภาษาจีนกลาง 1 2 (2-0) 
943-1108 ภาษาจีนกลาง 2 2 (2-0) 
943-1109 ภาษาจีนกลาง 3  
944-1107 ภาษาญี่ปุ่น 1  



944-1108 ภาษาญี่ปุ่น 2  
944-1109 ภาษาญีปุ่่น 3  
945-1107 ภาษาเยอรมัน 1 1 (3-0) 
945-1108 ภาษาเยอรมัน 2 1 (3-0) 
945-1109 ภาษาเยอรมัน 3 1 (3-0) 
กลุ่มวิชาเลือก 
942-1109 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ข้อมูล 2 (1-2) 
942-1110 ภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม 2 (1-2) 
942-1111 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 2 (1-2) 
942-1112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 2 (1-2) 
943-1110 ภาษาจีนกลาง 4 1 (3-0) 
944-1110 ภาษาญี่ปุ่น 4 1 (3-0) 
945-1110 ภาษาเยอรมัน 4 1 (3-0) 
 
 
 
วิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 0 (3-0) 
942-1102 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 2 0 (3-0) 

 

หมายเหตุส าหรับวิชาปรับพื้นฐาน 

วิชาปรับพื้นฐานจะไม่นับหน่วยกิต ซึ่งให้วัดผลเป็นผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) โดยทุกวิชานักศึกษาต้องได้ผลการ

เรียนเป็น S จึงจะจบการศึกษาทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวหาก

ได้รับคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาชีพก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ดังนี้ 

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานทางเทคโนโลยี 10 หน่วยกิต 
200-2120 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2 (2-0) 
200-2121 เขียนแบบอุตสาหกรรม 2 (0-4) 
200-2222 การสื่อสารและการน าเสนองานทางอุตสาหกรรม 2 (1-2) 
200-2223 ทักษะงานกลและการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 2 (0-4) 
200-2224 การบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม 2 (1-2) 
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 32 หน่วยกิต 
200-2141 ไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 (2-2) 
200-2142 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3 (2-2) 
200-2143 การวัดทางไฟฟ้า 2 (0-4) 
200-2144 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 3 (0-6) 
200-2145 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (0-6) 
200-2146 ระบบงานอัตโนมัติเบื้องต้น 3 (2-2) 
200-2147 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 (1-2) 
200-2148 การเขียนโปรแกรมภาษาซีและการประยุกต์ 2 (0-4) 
200-2149 เทคโนโลยีเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3 (2-3) 
200-2150 โปรแกรมส าเร็จรูปทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (0-4) 
200-2151 เทคโนโลยีดิจิตอลและการประยุกต์ 3 (2-3) 
200-2152 มอเตอร์และการควบคุม 3 (2-3) 

 

 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 40 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าส าหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 33 หน่วยกิต 
201-3201 ระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร 3 (2-2) 
201-3202 ระบบสื่อสารเตือนภัย 3 (2-3) 
201-3203 ระบบป้องกันในงานไฟฟ้า 3 (2-3) 
201-3204 ระบบส่องสว่าง 3 (2-3) 
201-3205 หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร 3 (2-3) 
201-3206 เทคโนโลยีระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (2-3) 
201-3207 เครื่องกลไฟฟ้าส าหรับระบบสาธารณูปโภคในอาคาร 3 (2-3) 



201-3208 การซ่อมบ ารุงลิฟต์และบันไดเลื่อนในอาคาร 3 (0-6) 
201-3209 การจัดการระบบเครือข่ายและสื่อสารในอาคาร 3 (2-2) 
201-3210 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันในอาคาร 3 (0-6) 
201-3211 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 3 (2-3) 

กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

ให้เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือจากกลุ่มวิชาบังคับในแขนงอ่ืนๆ 

กลุ่มวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 27 หน่วยกิต 
202-3201 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 (0-6) 
202-3202 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 (2-2) 
202-3203 ไมโครคอนโทรเลอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (2-2) 
202-3204 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2) 
202-3205 การใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม 3 (2-2) 
202-3206 การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2) 
202-3207 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-3) 
202-3208 การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (0-6) 
202-3209 การควบคุมด้วยระบบ PID ในอุตสาหกรรม 3 (2-3) 

 

กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

ให้เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือจากกลุ่มวิชาบังคับในแขนงอ่ืนๆ 
 

กลุ่มวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 26 หน่วยกิต 
203-3201 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 (1-3) 
203-3202 การประมวลผลภาพดิจิตอลในกระบวนการผลิต 3 (2-2) 
203-3203 การควบคุมแบบป้อนกลับ 3 (2-2) 
203-3204 พีแอลซีและการประยุกต์ในระบบอัตโนมัติ 3 (2-3) 
203-3205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมอัตโนมัติ 3 (2-2) 
203-3206 ปฏิบัติการระบบสายการผลิตอาหารอัตโนมัติ 3 (0-6) 
203-3207 ปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงานกระบวนผลิต 3 (0-6) 
203-3208 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3 (2-3) 
203-3209 ระบบโรงงานอัตโนมัติ 3 (2-3) 

 

กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

ให้เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือจากกลุ่มวิชาบังคับในแขนงอ่ืนๆ 



กลุ่มวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 27 หน่วยกิต 
200-4201 เทคโนโลยีระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (2-3) 
200-4202 การจัดการพลังงาน 2 (1-2) 
200-4203 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0) 
200-4204 ควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วย PLC 3 (2-2) 
200-4205 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว 3 (2-2) 
200-4206 การออกแบบกระบวนการผลิต 3 (2-3) 
200-4207 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (1-2) 
200-4208 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (2-2) 
200-4209 สัมมนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (0-4) 
200-4210 การบริหารจัดการวัสดุในงานอุตสาหกรรม 2 (2-0) 
200-4211 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม 2 (2-0) 
200-4212 ความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 3 (2-3) 

 

กลุ่มวิชาโครงงานและปฏิบัติงานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต 
200-2381 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ 1 (0-2) 
200-2382 ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ 1 6 (0-480) 
200-2383 ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ 2 6 (0-480) 
200-2384 การสัมมนาเตรียมโครงงานพิเศษ 1 (0-2) 
200-2385 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (0-6) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้

ในหลักสูตรที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่

ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
920-1118 พลศึกษา 1 (0-3) 
931-1103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (2-0) 
941-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2) 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 0 (3-0) 
200-2120 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2 (2-0) 
200-2121 เขียนแบบอุตสาหกรรม 2 (0-4) 
200-2141 ไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 (2-2) 
200-2142 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3 (2-2) 
200-2143 การวัดทางไฟฟ้า 2 (0-4) 
200-2144 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีไฟฟ้ารวม 3 (0-6) 
รวม 20(12-23) 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
910-1110 พลศึกษา 1 (0-3) 
920-11xx คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (2-0) 
931-11xx ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2) 
932-1102 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 0 (3-0) 
941-1103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 2 (2-0) 
942-1102 เขียนแบบอุตสาหกรรม 2 (0-4) 
200-2145 ไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 (2-2) 
200-2146 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3 (2-2) 
200-2147 การวัดทางไฟฟ้า 2 (0-4) 
200-2151 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า 3 (0-6) 
รวม 20(15-18) 

 

 



ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

910-1112 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 2 (2-0) 
920-1112 การใช้เหตุผลและตรรกวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0) 
942-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2) 
94x-1107 ภาษา (จีน/ญี่ปุ่น/เยอรมัน) พ้ืนฐาน 1 1 (3-0) 
200-2148 การเขียนโปรแกรมภาษาซีและการประยุกต์ 2 (0-4) 
200-2149 เทคโนโลยีเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3 (2-3) 
200-2150 โปรแกรมส าเร็จรูปทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (0-4) 
200-2152 มอเตอร์และการควบคุม 3 (2-3) 

แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าส าหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 

201-3201 ระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร 3 (2-2) 
รวม 20 (14-18) 
แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 

202-3201 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 (0-6) 
รวม 20(12-22) 

20x-xxxx เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืนรวม 3 (x-x) 
รวม 20(x-x) 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

910-11xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0) 
942-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 (1-2) 
94x-1108 ภาษา (จีน/ญี่ปุ่น/เยอรมัน) พ้ืนฐาน 2 1 (3-0) 

แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าส าหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 
201-3202 ระบบสื่อสารเตือนภัย 3 (2-3) 
201-3203 ระบบป้องกันในงานไฟฟ้า 3 (2-3) 
201-3204 ระบบส่องสว่าง 3 (2-3) 
201-3205 หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร 3 (2-3) 
201-3206 เทคโนโลยีระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (2-3) 

รวม 20(16-17) 
แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
202-3202 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 (2-2) 



202-3203 ไมโครคอนโทรเลอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (2-2) 
202-3204 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2) 
202-3205 การใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม 3 (2-2) 
202-3206 การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2) 

รวม 20 (16-17) 
แขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 
203-3201 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 (1-3) 
203-3203 การควบคุมแบบป้อนกลับ 3 (2-2) 
203-3204 พีแอลซีและการประยุกต์ในระบบอัตโนมัติ 3 (2-3) 
203-3205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมอัตโนมัติ 3 (2-2) 
203-3207 ปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงานกระบวนผลิต 3 (0-6) 

รวม 19 (13-18) 
  

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

920-11XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 (2-0) 
942-11XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2 (1-2) 
94x-1108 ภาษา (จีน/ญี่ปุ่น/เยอรมัน) พ้ืนฐาน 3 1 (3-0) 
200-2381 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ 1 (0-2) 

แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าส าหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 
201-3207 เครื่องกลไฟฟ้าส าหรับระบบสาธารณูปโภคในอาคาร 3 (2-3) 
201-3208 การซ่อมบ ารุงลิฟต์และบันไดเลื่อนในอาคาร 3 (0-6) 
201-3209 การจัดการระบบเครือข่ายและสื่อสารในอาคาร 3 (2-2) 
201-3210 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันในอาคาร 3 (0-6) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 

รวม 21(x-x) 
แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
202-3207 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-3) 
202-3208 การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (0-6) 
202-3209 การควบคุมด้วยระบบ PID ในงานอุตสาหกรรม 3 (2-3) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 



รวม 21(x-x) 
แขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 
203-3202 การประมวลผลภาพดิจิตอลในกระบวนการผลิต 3 (0-6) 
203-3206 ปฏิบัติการระบบสายการผลิตอาหารอัตโนมัติ 3 (0-6) 
203-3208 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3 (0-6) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 

รวม 21(x-x) 
 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

200-2222 การสื่อสารและการน าเสนองานทางอุตสาหกรรม 2 (1-2) 
200-2223 ทักษะงานกลและการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 2 (0-4) 
200-2382 ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ 1 6 (0-480) 
200-2382 การสัมมนาเตรียมโครงงานพิเศษ 1 (0-2) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 2-3 (X-X) 

รวม 13-14(X-X) 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

200-2224 การบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรม 2 (1-2) 
200-2383 ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ 2 6 (0-480) 
200-2385 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (0-6) 

รวม 11(1-488) 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

94X-11XX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1-2 (x-x) 
XXX-XXXX เลือกเสรี 1 3 (x-x) 
XXX-XXXX เลือกเสรี 2 3 (x-x) 



แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าส าหรับระบบอาคารอัจฉริยะ 
201-3211 201-3211 201-3211 
20X-XXXX 20X-XXXX 20X-XXXX 
รวม 3(x-x) 
แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
20X-XXXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 
20X-XXXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 
รวม 13-14(x-x) 
แขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ 
203-3209 ระบบโรงงานอัตโนมัติ 3 (2-3) 
20X-XXX เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือกลุ่มวิชาบังคับแขนงอ่ืน 3 (x-x) 

รวม 13-14(x-x) 
 

 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อยอ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อยอ )อังกฤษ:(   B.Eng. (Computer Engineering) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดท้ังหลักสูตร 127 หนวยก ิต 
 

จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรฯ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีความเข้าใจ แนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลและ

ระบบคอมพิวเตอร์ เน้นกระบวนการ การก าหนดความต้องการ -การออกแบบ-การพัฒนา-การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ และดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 



แนวทางในการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เข้าศึกษาเพ่ือประกอบ

วิชาชีพวิศวกรปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์หลังจากส าเร็จการศึกษา โดยในหลักสูตรฯ ได้เน้นการเรียนการสอน
ทางด้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic Devices) ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded 
Systems) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) 
วิทยาการข้อมูล (Data Science) และระบบการค านวณบนกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 - วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
 - นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 
 - นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
 - เจ้าหน้าที่ผู้บูรณาการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและข้อมูล 
 - เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริการข้อมูลขนาดใหญ่ 
 - เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล  
 - ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 
 - ผู้ประกอบการอิสระ 



โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์ 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 

6 
6 
6 
15 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
      2.2.1 วิชาชีพบังคับ 
 - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์ 
 - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 - กลุ่มวิชาฝึกงานและโครงงาน 
      2.2.2 วิชาเลือก 

30 
58 
43 
3 
12 
12 
12 
4 
15 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
1 .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตรฯ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษา ดังนี้ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคบั 3 หน่วยกิต  
910-1116 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
910-1117 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
910-1118 สังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6) 
910-1119 อารยธรรมและโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
910-1120 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

หรือวิชาเลือกอ่ืนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  



 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต  
920-1135 สุขภาวะกายและจิต 3(3-0-6) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
920-1136 ภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ 1(0-3-1) 
920-1137 กีฬาและนันทนาการ 1(0-3-1) 
920-1138 การสื่อสารเพื่อการน าเสนอ 2(2-0-4) 
920-1139   สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 2(2-0-4) 

หรือวิชาเลือกอ่ืนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ6 หน่วยกิต  
931- 1071   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
932-1107 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 
กลุ่มกลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต  
941-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
941-1103 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2(1-2-3) 
942-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
942-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2(1-2-3) 

 
วิชาบังคับภาษาที่สาม 3 หน่วยกิต 
ภาษาที่สาม-1 1 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
943-1107 ภาษาจีนกลาง 1 1(0-3-1) 
944-1107 ภาษาญี่ปุ่น 1 1(0-3-1) 
945-1107 ภาษาเยอรมัน 1 1(0-3-1) 
946-1107 ภาษาฝรั่งเศส 1 1(0-3-1) 
ภาษาที่สาม-2 1 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
943-1108 ภาษาจีนกลาง 2 1(0-3-1) 
944-1108 ภาษาญี่ปุ่น 2 1(0-3-1) 
945-1108 ภาษาเยอรมัน 2 1(0-3-1) 



946-1108 ภาษาฝรั่งเศส 2 1(0-3-1) 
ภาษาที่สาม-3 1 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
943-1109 ภาษาจีนกลาง 3 1(0-3-1)หรือ 
943-1113 สนทนาภาษาจีนกลางเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
943-1114 การอ่านภาษาจีนกลางเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
943-1115 จีนศึกษา 1(0-3-1) 
944-1109 ภาษาญี่ปุ่น 3 1(0-3-1)หรือ 
944-1113 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
944-1114 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
944-1115 ญี่ปุ่นศึกษา 1(0-3-1) 
945-1109 ภาษาเยอรมัน 3 1(0-3-1)หรือ 
945-1113 สนทนาภาษาเยอรมันเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
945-1114 การอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
945-1115 เยอรมันศึกษา 1(0-3-1) 
946-1109 ภาษาฝรั่งเศส 3 1(0-3-1)หรือ 
946-1113 สนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
946-1114 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  1(0-3-1)หรือ 
946-1115 ฝรั่งเศสศึกษา 1(0-3-1) 

 
 
วิชาเลือก 4 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
942-1110 ภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
942-1113 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3) 
942-1114 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
942-1112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 2(1-2-3) 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 0(3-0-6) 
942-1102 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 0(3-0-6) 

   
การเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐานเป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต ซึ่งให้วัดผลเป็นผ่าน )S) หรือไม่ผ่าน 
(U) โดยนักศึกษาต้องได้รับผลการเรียนเป็น S จึงจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษามีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ลงทะเบียน หากได้รับคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เทียบเท่าวิชา
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 และภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 



2. หมวดวิชาเฉพาะ 
โครงสร้างหลักสูตรฯ หมวดวิชาเฉพาะก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชา

แกน วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก ดังนี้ 

 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 43 หน่วยกิต 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 หน่วยกิต  
310-2414  การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์ 12 หน่วยกิต  
310-2101 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-6) 
310-2203 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 1  1(0-6-2) 
310-2204 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 2  2(0-6-2) 
310-2205 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
310-2310 การพัฒนาโปรแกมแบบอะซิโครนัส 3(3-0-6) 
กลุ่มโครงส้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต  
310-2206 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
310-2307 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
310-2309 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
310-2311 การค านวณแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 
300-1101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
300-1102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
300-1103 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
300-1104 ปฏิบัติการฟิสิกส์  1(0-3-2) 
300-1105 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
300-1106 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 
300-1107 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
300-1208 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
300-1209 การออกแบบลอจิกของระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
300-1210 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล 1(0-3-2) 
300-1211 สถิติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
300-1412 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(1-2-2) 
300-1413 จริยธรรมวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ 1(3-0-0) 



2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

 
 
 

เลือกจากรายวิชาชีพเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
311-3201 แอนะล็อกและดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
311-3302 สัญญาณและระบบเบื้องต้น  3(3-0-6) 
311-3303 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6) 
311-3304 ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว 1(0-3-2) 
311-3305 การเชื่อมต่อไซเบอร์-กายภาพ  3(3-0-6) 
311-3306 การออกแบบระดับสูงส าหรับระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
312-3201 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
312-3302 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
312-3303 โครงสร้างพื้นฐานการค านวณ 3(3-0-6) 
312-3304 ปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานการค านวณ 1(0-3-2) 
312-3305 การสืบเสาะความรู้และการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
312-3406 การวิเคราะห์ธุรกิจ/สถิติ 3(3-0-6) 
310-3307 การสื่อสารดิจิทัลและการประมวลสัญญาณ 3(3-0-6) 
310-3308 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
310-3309 การค านวณแบบกระจาย 3(3-0-6) 
310-3310 เทคโนโลยีส าหรับบ้านเมืองอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
310-3311 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
310-3312 หัวข้อคัดสรรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 
310-3313 หัวข้อคัดสรรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 
310-3414 หัวข้อคัดสรรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6) 
310-3415 หัวข้อคัดสรรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 3(3-0-6) 
310-3416 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
310-3417 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
310-3418 การค านวณประสิทธิภาพสูง 3(3-0-6) 
310-3419 การดูแลบริหารจัดการข้อมูล 3(3-0-6) 
310-3420 การพัฒนาและให้บริการระบบเว็บ 3(3-0-6) 
310-3421 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 



3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
เลือกรายวิชาใดในหลักสูตรที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรฯ  
 
 
 
แผนการจัดการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
300-1101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  
300-1103 ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
300-1104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1(0-3-2) 
300-1107  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
920-1135 สุขภาวะกายและจิต 3(3-0-6) 
931-1107 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
942-1101 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 0(3-0-6) 
920-11xx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  1(0-3-1) 
 รวม 17(17-8-39) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
300-1102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  
300-1105 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
300-1106  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 
310-2101  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) 
932-1107 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
941-1103 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2(1-2-3) 
942-1102 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 0(3-0-6) 
 รวม 15(15-7-35) 

 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
300-1208 วิยุตคณิต 3(3-0-6)  
300-1209 การออกแบบลอจิกของระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
300-1210 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล 1(0-3-2) 
310-2202 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
310-2203  การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 1 1(0-6-2) 
942-1107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
94x-1107  ภาษาท่ีสาม 1 1(0-3-1) 
920-11xx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2(2-0-4) 
 รวม 16(12-14-30) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
300-1211 สถิติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  
310-2204  การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 2 2(0-6-2) 
310-2205  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
310-2206 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
942-1108 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 2(1-2-3 
94x-1108 ภาษาท่ีสาม 2 1(0-3-1) 
31x-xxx วิชาชีพเลือก 3(3-0-6) 
 รวม 17(13-11-30) 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
310-2307 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
310-2310 การพัฒนาโปรแกมแบบอะซิโครนัส 3(3-0-6) 
941-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
942-11xx  วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 2(2-0-3) 
94x-11xx   ภาษาท่ีสาม 3 1(0-3-1) 
31x-xxx วิชาชีพเลือก  3(3-0-6) 
31x-xxx วิชาชีพเลือก  3(3-0-6) 



 
 

 

 

31x-xxx วิชาชีพเลือก  1(0-3-2) 
 รวม 18(15-8-33) 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
310-2308 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 3(3-0-6) 
310-2309 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
310-2311 การค านวณแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
910-1116 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
31x-xxxx วิชาชีพเลือก 3(3-0-6) 
xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 รวม 18(18-0-36) 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
310-2413 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
310-2414 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
310-2416  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-6-6)  
31x-xxxx วิชาชีพเลือก 3(3-0-6) 
910-11xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
 รวม 13(12-6-30) 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) 
300-1412 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(1-2-2) 
300-1413 จริยธรรมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 1(3-0-0) 
310-2415 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(3-0-6) 
310-2417 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 
942-11xx วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
 รวม 13(11-10-23) 



 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

300-1101 3(3-0-6)

ฟิสิกส์

300-1103 3(3-0-6)

ปฏิบัติการฟิสิกส์

300-1104 1(0-3-2)

พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

300-1107 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1

942-1101 0(3-0-6)

คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน

931-1107 3(3-0-6)

สุขภาวะกายและจิต

920-1135 3(3-0-6)

วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

920-11XX 1(0-3-1)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

300-1102 3(3-0-6)

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

300-1105 3(3-0-6)

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

300-1106 1(0-3-2)

โครงสร้างข้อมูล
และขั้นตอนวิธี

310-2101 3(2-2-6)

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2

942-1102 0(3-0-6)

วิทยาศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวิต

932-1107 3(3-0-6)

วิยุตคณิต

300-1208 3(3-0-6)

การออกแบบลอจิกของ
ระบบดิจิทัล

300-1209 3(3-0-6)

ปฏิบัติการออกแบบ
ระบบดิจิทัล

300-1210 1(0-3-2)

โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์

310-2202 3(3-0-6)

การพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ 1

310-2203 1(0-6-2)

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

942-1107 2(1-2-3)

ภาษาท่ีสาม 1

94X-1107 1(0-3-1)

วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

920-11XX 2(2-0-4)

สถิติคณิตศาสตร์

300-1211 3(3-0-6)

การพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ 2

310-2204 2(0-6-2)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

310-2205 3(3-0-6)

ระบบปฏิบัติการ

310-2206 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

942-1108 2(1-2-3)

ภาษาท่ีสาม 2

94X-1108 1(0-3-1)

วิชาชีพเลือก

31X-XXXX 3(3-0-6)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

310-2307 3(3-0-6)

การพัฒนาโปรแกรม
แบบอะซิโครนัส

310-2310 3(3-0-6)

วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

942-11xx 2(2-0-3)

ภาษาท่ีสาม 3

94X-1109 1(0-3-1)

วิชาชีพเลือก

31X-XXXX 3(3-0-6)

วิชาชีพเลือก

31X-XXXX 3(3-0-6)

วิชาชีพเลือก

31X-XXXX 1(0-3-2)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับมนุษย์

310-2308 3(3-0-6)

ระบบฐานข้อมูล

310-2309 3(3-0-6)

การค านวณแบบกลุ่มเมฆ

310-2311 3(3-0-6)

การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม

910-1116 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี

XXX-XXXX 3(3-0-6)

ฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

310-2312               

อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง

310-2413 3(3-0-6)

การเรียนรู้ของเครื่อง

310-2414 3(3-0-6)

โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1

310-2416 1(0-6-6)

วิชาเลือกกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์

910-11XX 3(3-0-6)

สัมมนาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

300-1412 1(1-2-2)

จริยธรรมวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์

300-1413 1(3-0-0)

ความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย

310-2415 3(3-0-6)

โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 2

310-2417 3(0-6-6)

วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

942-11XX 2(1-2-3)

วิชาเลือกเสรี

XXX-XXXX 3(3-0-6)

วิชาชีพเลือก

31X-XXXX 3(3-0-6)

วิชาชีพเลือก

31X-XXXX 3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รวม 17(17- -   

รวม 15(15- -   

รวม 16(12-  -   

รวม 17(13-  -   

รวม 18(15- -   

รวม 18(18- -   

รวม 0(200 ช่ัวโมง)

รวม 13(12- -   

รวม 13(11-  -   

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

941-1102 2(1-2-3)

การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยในอาชีพ

941-1103 2(1-2-3)

 
 

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 



ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีความรู้อย่าง

กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี

เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ ใน

สังคมได้เป็นอย่างดีวิชาศึกษาทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของทุกคณะ วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมความ   รู้รอบในด้านวิชาการ พัฒนาทักษะในการเรียน การท างานและการสื่อสาร และสร้างความเป็น

มนุษย์ที่ซาบซึ้งและเห็นคุณค่ากับสิ่งรอบตัว ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 4 กลุ่ม ได้แก่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษา 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์และแสวงหาความรู้ทางด้าน

วิชาสังคมศาสตร์ ซาบซึ้งในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์ เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ในสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง กฎหมาย และท้องถิ่นของตนเอง สร้างจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม รายวิชาในกลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ เช่น สังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัฒน์ อารยธรรมและโลกปัจจุบัน กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม เป็นต้น 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในฐานะปัจเจกบุคคล 

มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในหน้าที่และบทบาทของตนเองใน

ฐานะสมาชิกของสังคม รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เช่น สุขภาวะกายและจิต ภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ กีฬา

และนันทนาการ การสื่อสารเพื่อการน าเสนอ สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า เป็นต้น 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เน้นกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสิ่งรอบตัว เข้าใจความหมายและความส าคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต การด าเนินชีวิตและการท างาน รายวิชาในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต และคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  

กลุ่มวิชาภาษา  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สามารถสื่อสารได้ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในการท างาน และการแสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไป 

รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา เช่น ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ภาษาอังกฤษ

ปรับพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ เป็นต้น และภาษาที่สาม ได้แก่ ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส 



 

การลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่าจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

โดยประกอบด้วยวิชาหลักและวิชาเลือก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาหลักในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา และ

เลือกรายวิชาในแต่ละกลุ่มตามที่เปิดลงทะเบียนให้ครบตามหน่วยกิตที่ก าหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาศึกษา

ทั่วไปที่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีของตนเองได้ 

 

วิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 และวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 

Remedial English 1 & Remedial English 2 

วิชาภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 และ 2 เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกคน ทุกคณะต้อง

ลงทะเบียนเรียน วัตถุประสงค์คือ ปรับปรุง พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความ

พร้อมส าหรับการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ต่อไป ผลการเรียนของสองรายวิชานี้แบ่งเป็น S หมายถึง ผ่าน และ U 

หมายถึงไม่ผ่าน ผลการเรียนจากสองวิชานี้จะไม่นับรวมกับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา นักศึกษาต้องมีผลการเรียน S ทั้ง

สองรายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษา   

 

ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน หากนักศึกษาเทียบโอนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืน  ๆ ที่

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนได้ ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1 และ 2 หากนักศึกษาเทียบ

โอนไม่สามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษได้เลย ต้องลงทะเบียนเรียนทั้งสองวิชาเหมือนนักศึกษาปกติ 
 

การเทียบโดยใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาสามารถใช้ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ยื่นค าร้องขอเทียบผลการเรียนให้เป็น S ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 และ 2 ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

- ระดับคะแนนระหว่าง 120 ถึง 224 สามารถขอเทียบผลการเรียนให้เป็น S ได้ ในวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน  1 เท่านั้น 

- ระดับคะแนนตั้งแต่ 225 ขึ้นไป สามารถขอเทียบผลการเรียนให้เป็น S ได้ ทั้งวิชาภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน       1 และ

วิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษข้างต้น ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอเทียบผลการเรียนได้ที่ส านัก

วิชาศึกษาทั่วไป ภายในช่วงเวลาเพ่ิมรายวิชา (สองสัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา) ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

เท่านั้น 

 

 



รายวิชาภาษาที่สาม 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะลงทะเบียนรายวิชาภาษาที่สามตามความสนใจ โดยนักศึกษา

สามารถเลือกได้ 1 ภาษาจาก 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส วัตถุประสงค์คือ 

เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ส าหรับการศึกษาต่อ และการท างานในอนาคตได้ 
 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาที่สามให้ครบ 3 หน่วยกิต (1 หน่วยกิตต่อวิชา) ผลการเรียนเป็นระบบเกรด A, B+, 

B, C+, C, D+, D และ F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาที่สามได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษา

ลงทะเบียนวิชาภาษาที่สามได้หนึ่งรายวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษาเท่านั้น เม่ือนักศึกษาเลือกลงทะเบียนภาษาใดภาษา

หนึ่งแล้ว ต้องเรียนภาษานั้นให้ครบตามท่ีแต่ละหลักสูตรก าหนด 

 

การเทียบผลการเรียนรายวิชาภาษาที่สาม 

นักศึกษาไม่สามารถน าผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ มายื่นค าร้องขอเทียบเพ่ือให้ได้เกรดในรายวิชาภาษาที่

สามได้ แต่สามารถน าผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษานั้น มายื่นขอเทียบให้เรียนในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ แต่ยังคงต้อง

ลงทะเบียนเรียนให้ครบ 3 หน่วยกิต เช่น นักศึกษา ก. สอบวัดระดับภาษาจีน น าผลคะแนนยื่นขอเทียบวิชาภาษาจีน 1 ได้ 

แต่ยังคงต้องเรียนรายวิชาภาษาจีน 2, 3 และอีกหนึ่งวิชาให้ครบ 3 หน่วยกิต รายละเอียดให้ติดต่อส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอเทียบผลการเรียนได้ที่ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ภายในช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา (2 สัปดาห์

แรกของแต่ละภาคการศึกษา) ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 เท่านั้น 

 

หากนักศึกษามีข้อค าถาม ข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อส านักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 605 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การลงทะเบียนเรียน 
 

นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาที่สถาบันแล้วนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาและ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคเรียนนั้น ๆ  

 

ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันและเวลาที่ก าหนดเพ่ือรับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน

และด าเนินการลงทะเบียนเรียนใน “ระบบบริการการศึกษา” ทางเว็บไซต์ http://reg.cdti.ac.th ตามวันและเวลาที่

สถาบันก าหนดให้ 

 

เมื่อเปิดภาคการศึกษานักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและขอลงทะเบียนเพ่ิม -ลด รายวิชา

เรียนได้ผ่าน “ระบบบริการการศึกษา”  

 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานทะเบียนและหลักสูตร ชั้น 1 อาคาร        

60 พรรษาราชสุดาสมภพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0551-2 ต่อ 3295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องแบบนักศึกษา 
เพ่ือเป็นการรักษาเกียรติของสถาบันฯ นักศึกษาจ าเป็นต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับโดย

เคร่งครัด ต้องให้ถูกต้องตรงตามลักษณะ และสีที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนห้ามดัดแปลง 

 

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ 

นักศึกษาหญิง  

(1) เสื้อท าด้วยผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ตัวเสื้อขนาดพองาม คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ปกยาวพอสมควร 

เดินตะเข็บตามขอบปกให้ปรากฎตะเข็บข้างนอกด้วย ความยาวของตัวเสื้อให้เลยเอวเล็กน้อย เพ่ือให้กระโปรงทับได้

มิดชิด สาบบ่าเป็นสาบขนาดพองาม ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบกว้างขนาด      3 ซม. ติดกระดุมโลหะสีเงิน

ขนาดเล็กดุนกระดุมเป็นรูปตราสถาบันฯ 5 ดุม แขนเสื้อเป็นแขนสั้นเหนือข้อศอก  6 ซม. ปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งตลบ

ขึ้น ส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนกว้าง 3 ซม.ตรงหลังแขนกว้าง 6 ซม.การเดินตะเข็บตัวเสื้อทุกตะเข็บให้เดินตะเข็บคู่ 

(2) ประดับตราสถาบันฯที่อกเสื้อเบื้องขวา 

(3) กระโปรงท าด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีด า ไม่มันแวววาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า แบบเรียบร้อยรัดกุม ห้ามใช้ผ้ายีนส์ 

ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ 

(4) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัดหัวเข็มขัดเป็นเครื่องหมาย

ของสถาบันฯท าด้วยโลหะสีเงิน เป็นลายนูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(5) รองเท้าคัชชูหนังสีด าชนิดหุ้มส้น แบบนักศึกษาไม่มีลวดลาย ส้นสูงประมาณ 1-2 นิ้ว ไม่ต้องสวมถุงเท้า   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

นักศึกษาชาย 

(1) เสื้อท าด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลายไม่บางเกินควรแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด มีสาบหลัง กระดุมกลมสีขาว มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. มีกระเป๋าด้านซ้าย 1 ใบขนาดกว้าง 8-12 ซม. หรือขนาดพอเหมาะกับเสื้อ          สีเดียวกับเสื้อ 

ตัวเสื้อปล่อย สอดชายเสื้อเข้ากับกางเกง 

(2) กางเกง ขายาวสีกรมท่าหรือสีด า ไม่มีลวดลาย ขายาวเพียงข้อเท้าปิดขอบรองเท้า ปลายขากว้างประมาณ    40-50 ซม. 

ขาตรงไม่บาน มีห่วงกว้าง 1 ซม. ส าหรับสอดเข็มขัด มีกระเป๋าตรงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง เวลาสวมให้สวมทับชายเสื้อไว้ด้าน

ใน 

(3) เนคไท สีกรมท่า และปักตราสถาบัน 

(4) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสี

เงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตราสถาบัน 

(5) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด าชนิดหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ใช้ถุงเท้าสั้นสีด าหรือสีน้ าเงินไม่มีลวดลาย 

 

เครื่องแบบปฏิบัติการ 

ชุดปฏิบัติการประลองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สวมเสื้อสีเทาอ่อนแบบเชิ้ตคอตั้งมีสาบหลัง กระดุมกรมสีเทา มีกระเป๋าที่หน้าอกปักชื่อภาษาอังกฤษที่ขอบกระเป๋า ปักตรา

สถาบันฯและชื่อสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษที่หน้าอกด้านขวา มีกระเป๋าบริเวณเอว เสื้อด้านซ้ายและขวา ด้านละ 1 ใบ 

ชายเสื้อมีขอบเสมอกัน เวลาสวมให้ติดกระดุมและปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องเเบบชุดฝึกปฏิบัติการประลอง 

คณะบริหารธุรกิจ 
สวมเสื้อสีฟ้าหม่นแบบเชิ้ตคอตั้งมีสาบหลัง กระดุมกลมสีเทา มีกระเป๋าที่หน้าอกปักชื่อภาษาอังกฤษที่ขอบกระเป๋า ปักตรา

สถาบันฯ เป็นภาษาอังกฤษที่หน้าอกด้านขวา  มีกระเป๋าบริเวณเอวเสื้อด้านซ้ายและขวาด้านละ 1 ใบ ชายเสื้อมีขอบเสมอ

กัน เวลาสวมให้ติดกระดุมและปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงกระโปรง 
 

เครื่องแบบพลศึกษา 

(1) เสื้อยืดสีขาว มีกระเป๋าด้านซ้าย 1 ใบ ปักตราสถาบัน 

(2) กางเกงขายาว ท าด้วยผ้าร่มสีกรมท่า มีกระเป๋าตรงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง 

(3) รองเท้าผ้าใบสีขาว ด า เทาหรือกรมท่า สวมถุงเท้ากีฬาด้วยทุกครั้ง 
 

ลักษณะเครื่องแต่งกายอื่นๆ 

 
เครื่องแบบงานพิธีส าหรับนักศึกษาชาย 

(1) เสื้อราชปะแตนสีขาว คอตั้ง แขนยาวถึงข้อมือ มีช่องกระเป๋าที่อกเสื้อซ้ายและขวา และที่เอวซ้ายและขวา      ที่แนว

สาบอกลัดกระดุมตราสถาบันฯขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.ห้าดุม 

(2) แผงคอ ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง ที่ท าด้วยสักหลาดหรือก ามะหยี่ สีตามสีประจ าคณะที่สังกัด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายตัด

เป็นรูปชายธง แต่ละข้างกว้าง 4.5 ซม. ยาว 12 ซม. ที่กึ่งกลางตามความยาวของแผงคอ ที่แถบสีทองกว้าง 1 ซม. หนึ่ง

แถบ และมีตราสถาบัน ท าด้วยโลหะสีเงิน 3.5 ซม. ติดทับบนแถบสีทองที่ก่ึงกลางของแผงคอตามสีประจ าคณะดังนี้ 

 

คณะบริหารธุรกิจ                 สีฟ้าหม่น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    สีแดงเลือดหมู  

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล         สีส้ม 

ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสโมสรนักศึกษาอาจใช้แผงคอสีม่วง 

เครื่องแบบงานพิธีส าหรับนักศึกษาหญิง 

มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติส าหรับนักศึกษาหญิง โดยให้กลัดดุมที่คอเสื้อ กระโปรงสีกรมท่า  และรองเท้าคัชชู

หนังสีด าชนิดหุ้มส้น 

สูทแบบสากล 

นักศึกษาอาจแต่งกายบางโอกาสตามประกาศของสถาบันฯหรือคณะโดยใส่สูทแบบสากลนิยมแขนยาว สีกรมท่า   มีกระเป๋า

และปักตราสถาบันฯสีเหลืองทอง 



 

การแต่งกายชุดสุภาพ 

หากนักศึกษาต้องเข้ามาในสถาบันฯในวันหยุดราชการหรือติดต่อสถาบันฯในวันซึ่งไม่ใช่วันเรียนให้นักศึกษาแต่งกายชุด

สุภาพ ดังนี้ 

(1) ให้นักศึกษาชายแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้า

แตะ และกางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด 

(2) ให้นักศึกษาหญิงแต่งกายด้วยเสื้อสุภาพ ห้ามสวมเสื้อรัดรูปและเสื้อแขนกุดโดยเด็ดขาด สวมกระโปรงที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ 

ห้ามสวมกางเกงและให้ใส่รองเท้าหุ้มหรือรัดส้น 

 

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สถาบันฯจึงให้นักศึกษาทุกระดับทุกคนแต่งกายให้ถูกต้อง

ตามแบบที่สถาบันฯก าหนดโดยนักศึกษาต้องแต่งกายตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ สถาบันฯถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 

 

ครุยวิทยฐานะ 

 

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นฐานะทางความรู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจาก

ทางสถาบันฯซึ่งนักศึกษาสามารถสวมใส่ครุยและประดับเข็มวิทยฐานะได้ก็ต่อเมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติให้นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

. 

 

 

 

 

 

 

ครุยวิทยฐานะ 

ครุยวิทยฐานะของสถาบันฯ ชั้นครุยบัณฑิตเป็นครุยพ้ืนผ้าโปร่งสีขาวมีส ารดรอบขอบกับปลายแขนพ้ืนส ารดท า

ด้วยสักหลาดสีด ากว้าง 10 ซม. มีแถบทองขนาด 1 ซม. ทับบนริมทั้งสองข้างเว้นระยะไว้ 7. 5 มม. มีแถบสีเหลืองขนาด 5 

มม. ข้างหนึ่งและสีฟ้าขนาด 5 มม. อีกข้างหนึ่งแถบสีเหลืองในส ารดอยู่ด้านนอกและด้านบนและเว้นระยะอีก   7.5 มม. มี

แถบทองขนาด 1 ซม. อีกทั้งสองข้างตอนกลางส ารดมีแถบสักหลาดขนาด 1 ซม. และมีตราสถาบันฯท าด้วยโลหะสีเงิน



ขนาดสูง 3.5 ซม. ติดตามทางดิ่งกลางส ารดบนแถบสักหลาดตอนหน้าอกทั้งสองข้างที่ต้นแขนมีแถบส ารดรอบแต่ตอนกลาง

ส ารดมีแถบสีประจ าคณะขนาด 3 มม. 1 แถบ 

 

 

 

 

 

 

 

เข็มวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะของสถาบันฯ เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเครื่องหมายสถาบันท าด้วยโลหะมีขนาดสูง 4 ซม. ผู้มีสิทธิประดับ

เข็มวิทยฐานะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาของสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขประจ าตัวนักศึกษา 
เลขประจ าตัวนักศึกษา ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

รหัสคณะ 
  บริหารธุรกิจ = 01 

           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม = 02 
ปีการศึกษา          เทคโนโลยีดิจิทัล = 03           Running no. 

  
   

 

ภาคปกติ  =  1            สาขาวิชา           สาขาวิชา                     สาขาวิชา 
เทียบโอน  =  2            บริหารธุรกิจ                      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม         เทคโนโลยดีิจิทัล  
เทียบโอน ภาคพิเศษ = 3    การตลาด 01                   อิเล็กทรอนิกส์ 01               วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 ตอ่เนื่อง ภาคพิเศษ 
= 4            คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 02         ไฟฟ้าก าลัง 02  
            ธุรกิจอาหาร 03         เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 03 
            การจัดการธุรกิจอาหาร 04        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 04    
                        วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 05    

 

บัตรนักศึกษา 

สถาบันฯ ได้จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
เป็นแบบ SMART Card  เพ่ือการใช้ 
ประโยชน์ในหลายๆ ลักษณะ อาทิ การเข้า 
ห้องเรียน การยืม – คืนหนังสือในห้องสมุด 
ฯลฯ โดยนักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษา 
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันฯ และพ้ืนที่ 
พระราชฐานสนามเสือป่า 
 
 
 

สวัสดิภาพของนักศึกษา 

เพ่ือสวัสดิภาพของนักศึกษา สถาบันฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
ทุกภาคการศึกษา ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา 
บริการแนะแนว ให้ค าปรึกษา  สายด่วนคุณแม่ 02-280-0551 ต่อ 3314 



 

บริการสารสนเทศ 

 

ทางสถาบันได้จัดให้มีการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ใ นการศึกษาค้นคว้าและ
ติดต่อสื่อสารซึ่ง บริหารจัดการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลังจากนักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนเข้าศึกษาเรียบร้อย
แล้วนักศึกษาจะได้รับ Username และ Password ส าหรับการใช้บริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ผ่านเว็บไซต์ GMAIL.COM  
2. บริการใช้งานเครือข่ายภายในสถาบันและในส่วนของระบบเครือข่ายไร้สายนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้งานผ่าน SSID 

ภายในสถาบัน  
3. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

Website cdti.ac.th และ Email :it.support@cdti.ac.th 
 
 

การใช้บริการห้องสมุด 
 
เวลาเปิดบริการ  

 เปิดภาคเรียน  
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-18.30 น.   
วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

 ปิดภาคเรียน  
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

 ปิดบริการ  
    วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้   
1. แสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตรสมาชิก หรือบัตรอนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประกาศของห้องสมุด 
3. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจหนังสือ เอกสารหรือสิ่งของ เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด 
4. ฝากกระเป๋า สิ่งของหรือสัมภาระไว้ในที่ๆ จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า) หรือสามารถน ากระเป๋า เข้าไปในห้องสมุดได้แต่

ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ตรวจกระเป๋าก่อนออกนอกห้องสมุด 
5. การใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของห้องสมุดให้ใช้ภายในสถานที่ ที่จัดไว้ให้เท่านั้น 
6. ส่งคืนทรัพยากรตามวันเวลาที่ก าหนด 

7. ช าระค่าปรับและค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีห้องสมุดก าหนด 



8. เคารพสถานที่ ส ารวมกิริยา มารยาทในการใช้บริการ อาทิเช่น ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นที่ร าคาญแก่
ผู้ อ่ืน เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วกรุณาวางไว้ที่จุดพักหนังสือ เก็บเก้าอ้ีให้เรียบร้อยเมื่อลุกจากที่นั่ง    ไม่น าอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียวเข้าห้องสมุด และไม่สูบบุหรี่ เล่นเกมส์ และการพนัน ในห้องสมุด 

9. เครื่องมือสื่อสารเปิดสั่นได้แต่ไม่ควรใช้ในห้องสมุด เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
10. รักษาทรัพยากรของห้องสมุดให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่ขีดเขียน ตัด ฉีก พับท าลายหนังสือเอกสารหรือทรัพยากรทุก

ชนิดของห้องสมุด หรือไม่น าทรัพยากรออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมหรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือกระท าการอ่ืนใด

ให้ทรัพยากรเสียหาย ตามประกาศนี้ โดยการกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา หรือด าเนินการตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของสถาบันฯ          

11. ไม่วางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของทิ้งไว้บนที่นั่งอ่านโดยที่ตนเองไม่อยู่ในห้องสมุด หรือวางไว้ในลักษณะเป็นการจองที่นั่ง 

(ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บหนังสือเอกสารหรือสิ่งของเหล่านั้นออกเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดคนอ่ืนๆ) 

12. นักศึกษาที่มีทรัพยากรค้างส่ง จะถูกระงับผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ และไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภา8
การศึกษาถัดไป จนกว่าจะน าทรัพยากรมาคืน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์เพ่ือด าเนินการต่อไป
แล้วแต่กรณี 

13. การน าทรัพย์สินมีค่าเข้าห้องสมุด จะไม่รับผิดชอบหากทรัพย์สินดังกล่าว สูญหาย หรือเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ14. ผู้ใช้

ห้องสมุดต้องปฏิบัติตาม ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งของห้องสมุด โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หัวหน้า

งานวิทยาทรัพยากร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอ านาจพิจารณาด าเนินการ ตามควรแก่กรณี ดังนี้ 

 14.1 ตักเตือน 
 14.2 เชิญให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด 
 14.3 ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระท าผิด 
 14.4 ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือในกรณีเป็นสมาชิกห้องสมุดให้เพิกถอนการเป็นสมาชิก 

14.5 ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มีการรับผิดตามกฎหมายต่อไป 

 
การให้บริการทรัพยากรในห้องสมุด 

 ต ารา 
 หนังสือทั่วไป 
 หนังสืออ้างอิง 
 นวนิยาย/เรื่องสั้น 
 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
 วารสารและนิตยสาร 
 หนังสือพิมพ์ 
 สื่อมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์ สารคดี และสื่อประกอบการเรียนการสอน) 



 
การบริการของห้องสมุด 

 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 บริการหนังสือส ารอง 
 บริการจองหนงัสือ 
 บริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 
 บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือผ่านเครื่องยืมคืน อัตโนมัติ 
 บริการเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ 
 บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้วย Web OPAC  
 บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล e-Library  
 บริการน าชมและแนะน าการใช้ห้องสมุด 
 บริการค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  
 บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือห้องประชุมแบบกลุ่ม (Study Room)  
 บริการมุมอ่านหนังสือ บริเวณชั้น 1 
 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ท่ีท าความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) 

 
ประเภทของสมาชิกห้องสมุด 

1. สมาชิกประเภทบุคคลภายใน ได้แก่  นักศึกษา อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และพนักงานของสถาบัน มีสิทธิเข้าใช้

บริการของห้องสมุดและมีสิทธิยืมทรัพยากร 

2. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ได้แก่ นักเรียน อาจารย์  และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา บุคลากรในสังกัดส านัก

พระราชวัง นักศึกษาและบุคลากรของ สถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีสิทธิเข้าใช้

บริการของห้องสมุดและมีสิทธิยืมทรัพยากร 

สมาชิกห้องสมุด 

1.  สมาชิกประเภทบุคคลภายใน 

1.1 แสดงบัตรสถานภาพของนักศึกษา อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และพนักงานของสถาบันหรือหนังสือรับรองจากส่วน

งานในสถาบัน 

2.  สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก 

2.1  แสดงบัตรสถานภาพของนักเรียน อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดาหรือหนังสือรับรองจากส่วนงานใน

โรงเรียน 

2.2  แสดงบัตรสถานภาพของบุคลากรในสังกัดส านักพระราชวัง หรือหนังสือรับรองจากส่วนงานในส านักพระราชวัง 



2.3  กรณีที่สมาชิกเป็นนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต้องแสดงหลักฐานการเป็น

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันนั้น ๆ 

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด 

1.  นักศึกษาปัจจุบันของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

2.  อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และพนักงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  

3.  บุคคลภายนอก (ตามข้อ 2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก)  

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนี้ 

1. สมาชิกประเภทบุคคลภายใน ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  

2. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก หากไม่เป็นสมาชิก ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นรายวัน วันละ 

20 บาท  

 

ยกเว้น นักเรียน อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา บุคลากรในสังกัดส านักพระราชวัง นักศึกษาและบุคลากรของ

สถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

   

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับ  

ทรัพยากร จ านวน ระยะเวลายืม อัตราค่าปรับ 
หนังสือทั่วไป ต ารา นวนิยาย เรื่องสั้น   

10 เล่ม 
   

15 วัน วันละ 5 บาท/เล่ม 
รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา 
เอกสาร 

7 วัน วันละ 5 บาท/เล่ม 

วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา   2 ฉบับ 3 วัน วันละ 5 บาท/ฉบับ 
สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี   3 รายการ 3 วัน วันละ 5 บาท/รายการ 
หนังสือส ารอง (Reserved Book)   1 เล่ม 1 วัน วันละ 10 บาท/เล่ม 
หนังสืออ้างอิง (Reference) ไม่อนุญาตให้ยืม 

 

 ** นักศึกษาสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง ผ่านบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   หรือเครื่อง

ยืมคืนอัตโนมัต ิ

 
 

 

 



 

การชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการยืม ดังนี้   

1.  เมื่อทรัพยากรมีการช ารุดเสียหายผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมเป็นเงินตามจ านวนที่ห้องสมุดจ่ายไปเพ่ือการ

นั้น 

 

2.  กรณีท่ีทรัพยากรสูญหายหรือช ารุดจนไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งผู้ยืมไม่สามารถซื้อมาชดใช้ได้ต้องช าระค่าเสียหาย ดังนี้ 

2.1 กรณีหนังสือทั่วไป ต ารา ต้องช าระค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนสองเท่าของราคาทรัพยากรทั้ง ชุดหรือราคากลางที่

ห้องสมุดก าหนด รวมทั้งค่าด าเนินการ 100 บาท และค่าปรับเกินก าหนดส่งตั้งแต่วันครบก าหนดส่งจนถึงวันช าระ

เงิน 

 

2.2 กรณีวารสาร หากไม่สามารถหาฉบับเดียวกันมาทดแทนได้ต้องช าระค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนสองเท่าของราคา

วารสารต่อฉบับ รวมทั้งค่าด าเนินการ 100 บาท และค่าปรับเกินก าหนดส่งตั้งแต่วันครบก าหนดส่งจนถึงวันช าระเงิน 

 

2.3 กรณีวัสดุไม่ตีพิมพ์ ต้องช าระค่าวัสดุ ค่าด าเนินการและค่าปรับเช่นเดียวกันกับกรณีข้อ 2.1 

 

2.4 ในกรณีที่ทรัพยากรเป็นรายการวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ประกอบกันต้องช าระค่าเสียหายเป็นสองเท่าของราคา

ทรัพยากรทั้งชุด หรือราคากลางที่ห้องสมุดก าหนด โดยมิให้แยกช าระเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมทั้งค่าด าเนินการและ

ค่าปรับเช่นเดียวกับกรณี 2.1 

 

2.5 วิทยทรัพยากรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายใดๆ แม้ว่าภายหลังผู้ใช้บริการจะพบและน า

ทรัพยากรมาส่งคืนก็ตาม 

 

3. วิทยทรัพยากรอาจมีการก าหนดอัตราการชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการยืม ได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอ่ืนๆ ของห้องสมุด ดังนี้ 

 

 

ติดต่อ งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) 

งานวิทยทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

Web OPAC : lib.cdti.ac.th  

Web E-Library : elibrary.cdti.ac.th 

E-mail : Library@cdti.ac.th 

โทรศัพท์ :  0 2280 0551-2 ต่อ 3280, 3282-3 
 
 
 

การบริการ 
อัตราค่าบริการ 

บุคคลภายใน บุคคลภายนอก 
1 ค่าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
    1.1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยทรัพยากรด าเนินการให้) 100 บาท/เรื่อง 200 บาท/เรื่อง 

    1.2 การใช้ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ ไม่เรียกเก็บ 100 บาท/ชั่วโมง 
2. ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
    2.1 การยืมระหว่างห้องสมุด 
 
หมายเหตุ : กรณีสถาบันที่ท าข้อตกลงความร่วมมือการยืม
ระหว่างห้องสมุดกับสถาบันฯ  

ตามอัตราที่
ห้องสมุดปลายทาง

เรียกเก็บและ
ค่าธรรมเนียม 

รวมถึงการจัดส่ง 

อัตราเดียวกับบุคคล
ภายใน และเพ่ิมค่า
ด าเนินการ 50 บาท/
เรื่อง 

3. ค่าบริการสแกน พิมพ์ และส าเนาเอกสาร 
    3.1 ส าเนาเอกสาร 1 บาท/หน้า 2 บาท/หน้า 
    3.2 เครื่องพิมพ์ ขาวด า (ขนาด A4) 
    3.3 เครื่องพิมพ์ สี (ขนาด A4) 

1 บาท/หน้า 
7 บาท/หน้า 

3 บาท/หน้า 
10 บาท/หน้า 

    3.4 สแกนเอกสาร 1 บาท/หน้า 5 บาท/หน้า 
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการท ารายงาน 
    4.1 คอมพิวเตอร์ ไม่เรียกเก็บ 20 บาทต่อครั้ง       

(ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) 



 

ตู้ล็อกเกอร์ 

สถาบันฯได้จัดให้มีบริการตู้ล็อคเกอร์ชั่วคราว ส าหรับนักศึกษา เพ่ือใช้ในการรับฝากทรัพย์สินในการศึกษาของ

นักศึกษา โดยนักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือใช้ในการแลกกุญแจ

ส าหรับใช้บริการและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ตู้ล็อกเกอร์  

 

1. ตู้ล็อกเกอร์นี้เป็นทรัพย์สินของสถาบันโนโลยีจิตรลดา เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาภายในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตั้งแต่

เวลา 08.00-18.00 น. เท่านั้น  

2. นักศึกษาต้องน าบัตรอนุญาตใช้ตู้ล็อกเกอร์ ติดต่อขอแลกกุญแจล็อกเกอร์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา  

3. ตู้ล็อกเกอร์จัดไว้ส าหรับใช้เก็บสิ่งของที่จ าเป็นในการมาเรียนและของใช้ส่วนตัวของนักศึกษาเท่านั้น  ห้ามน าสิ่งของ

ต่อไปนี้เก็บไว้ในล็อกเกอร์ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นวัตถุอันตราย สิ่งของที่ท าให้เกิดกลิ่นและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย  

4. นักศึกษาทุกคนต้องดูแลตู้ล็อกเกอร์ที่ตนเองยืมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้ประดับหรือดัดแปลงใดๆ กับตู้ล็อกเกอร์ ใน

ระหว่างการใช้บริการหรือส่งมอบคืน หากเกิดการช ารุดเสียหาย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยหรือช าระ

ค่าเสียหายทั้งหมด  

5. หากทรัพย์สินที่ฝากในตู้ล็อกเกอร์เสียหายหรือสูญหายฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  

6. ห้ามมิให้มีการยืมหรือฝากยืมล็อกเกอร์แทนผู้อ่ืน ผู้ยืมต้องยืมด้วยตนเองทุกครั้ง  

7. นักศึกษาที่ใช้บริการต้องน าทรัพย์สินต่างๆ ที่ฝากไว้ในตู้ล็อกเกอร์ออกก่อนเวลาปิดท าการประมาณ 15 นาที  

8. ห้ามยืมตู้ล็อกเกอร์ข้ามวัน มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับในอัตรา 50 บาทต่อวัน  

9. ในกรณีที่นักศึกษาท ากุญแจล็อกเกอร์ เสียหายหรือสูญหายต้องเสียค่าปรับจ านวน 200 บาท  

10. ในกรณีที่นักศึกษาท าบัตรอนุญาตใช้ตู้ล็อกเกอร์หาย ต้องเสียค่าท าบัตรใหม่ 100 บาท 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจ้างงานนักศึกษา 

 สถาบันส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดให้มีโครงการจ้าง

งานนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของทางสถาบัน โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สถาบัน

ก าหนด 

โครงการสวัสดิการหอ้งพักนักศึกษา 

 ให้ห้วงการด าเนินการก่อสร้างหอพักนักเรียน นักศึกษาของสถาบัน สถาบันได้ด าเนินโครงการสวัสดิการห้องพัก

นักศึกษา ร่วมกับห้องพักเอกชน โดยนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างถิ่นและประสงค์เข้าร่วมโครงการสวัสดิการห้องพักนักศึกษา

จะได้รับการดูแลโดยอนุศาสกที่สถาบันแต่งตั้ง ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆที่สถาบันก าหนด 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 สถาบันเข้าร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หากนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์

จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับรายลเอียดได้ท่ี งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียน นักศึกษา 

 

CDTI Counseling Team 

CDTI Counseling Team เป็นทีมให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในทุกๆเรื่อง ทั้งปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิต ความ

รัก การปรับตัว โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้ให้ค าปรึกษาท่านหนึ่งท่านใดได้ในทีมได้

 



 

การศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

 

 นักศึกษาชาย-หญิง ที่ประสงค์จะสมัครศึกษาวิชาทหาร (รักษาดินแดน) ช้ันปีท่ี 1 หรือย้ายสถานศึกษามาศึกษาวิชาทหารต่อในช้ันปีท่ี  

2-5 สังกัดสถาบันฯ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการสมัครและเอกสารการรายงานตัวการศึกษาวิชาทหารได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและ

นักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

 

การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารให้แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร 
 

1. ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 3-4 และก าลังศึกษาตามหลักสตูรของสถาบันฯในระดับปริญญาตรีที่ถูกหมายเรียก

พลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพต่างๆ สามารถด าเนินการขอผ่อนผนัได้โดยน าเอกสารมาด าเนินการขอผ่อนผัน ดังนี้ 
 

1.ส าเนาใบส าคัญแบบ สด.8   จ านวน 3 ฉบับ 

2.ส าเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 3 ฉบับ 

3.ส าเนาบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  จ านวน 3 ฉบับ 

4.หนังสือรับรองสถานะภาพนักศกึษา  จ านวน 3 ฉบับ 
 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับและกรอกรายละเอียดในเอกสารขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร 

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา ตั้งแต่วันท่ีได้รับหมายเรียกเป็นต้นไป 
 

2. นักศึกษาชายที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันฯที่ก าลังศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที่ 3 และก าลังศึกษา

ระดับปริญญาตรี ที่มีอายุ 20 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึง พ.ศ.ปัจจุบัน ให้น าหลักฐานต่างๆ มายื่นเพื่อท าเรื่องขอยกเว้นการตรวจ

เลือกเข้ากองประจ าการแก่นักศึกษาวิชาทหารภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี ดังนี้ 
 

1.บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารทบ.349-005 จ านวน 6 ฉบับ 

2.ส าเนา สด.9    จ านวน 6 ฉบับ 

3.ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาวชิาทหาร จ านวน 6 ฉบับ 

4.ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด35) จ านวน 6 ฉบับ 
 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทุกฉบับและกรอกข้อมูลรายละเอียดในเอกสารผู้ขอผ่อนผันฯ 

 

 

 

 



 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (เกณฑ์ทหาร) 
 

 นักศึกษาชายที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันฯ ซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 3 

และก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงปี พ.ศ.ปัจจุบัน ให้น าหลักฐานต่างๆ มายื่นเพื่อท าเรื่องขอผ่อนผันการ

เกณฑ์ทหารภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี ้

 

1. ส าเนาใบส าคญัทหารกองเกิน (สด.9)   จ านวน 3 ฉบับ 

2. ส าเนาหมายเรยีกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)  จ านวน 3 ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา    จ านวน 3 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 3 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้าน     จ านวน 3 ฉบับ 

6. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศกึษา   จ านวน 3 ฉบับ 

7. ส าเนาใบโอนย้ายภูมลิ าเนาทหาร (ถ้ามี)   จ านวน 3 ฉบับ 

8. ส าเนาใบโอนย้ายภูมลิ าเนาทหาร (ถ้ามี)   จ านวน 3 ฉบับ 

*ไม่ต้องลงรายมือช่ือในเอกสารทุกฉบับ 

 

กรอกข้อมูลรายละเอียดในเอกสารผู้ขอผ่อนผันฯ จากนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ นักศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการผ่อนผันฯเพื่อ

น าไปแสดงต่อหน่วยตรวจเลือกทหารตามที่ก าหนดไว้ในหมายเรียกฯ 

 

อนึ่ง หนังสือรับรองการขอผ่อนผันจะมีผลจนส าเร็จการศึกษา (ด าเนินการครั้งเดียว) แต่นักศึกษาต้องรับหมายเรียกและแสดงตัวที่หน่วย

ตรวจเลือกในวันเวลาที่ทางกองทัพก าหนดไว้ นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทุนการศึกษา 

สถาบันสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในหลายลักษณะดังนี้ 

ทุนพระราชทาน 

 ทุนพระราชทาน แบ่งออกได้ ดังนี้ 

1) ทุนช่วยเหลือการศึกษา เป็นทุนส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือให้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี และสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 

(1) ทุนประเภท ก เป็นทุนที่ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนในวงเงินปีการศึกษาละไม่เกิน 63,000 บาท และ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนในวงเงินปีการศึกษาละไม่เกิน 60,000 บาท 

(2) ทุนประเภท ข เป็นทุนที่ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนในวงเงินปีการศึกษาละไม่เกิน 63,000 บาท 

(3) ทุนประเภท ค เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนในวงเงินปีการศึกษาละไม่เกิน 60,000 บาท 

 2) ทุนเรียนดี เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด ดังนี้ 

  (1) ทุนการศึกษา 10,000 บาท ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป 

  (2) ทุนการศึกษา 5,000 บาท ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.70-3.79 

  (3) (1) ทุนการศึกษา 3,000 บาท ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.60-3.69 

3) ทุนนักกีฬา เป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันที่เป็นนักกีฬาระดับสถาบัน ระดับชาติ หรอ

ระดับนานาชาติ มีความประพฤติดีและมีความสามารถทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด วงเงิน 1,000 ถึง 10,000 

บาท ต่อทุน/คน/รางวัล ทั้งนี้ไม่เกิน 25,000 บาท/ทีม 

4) ทุนส าหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันหรือการประกวด เป็นทุนส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัลจากการเข้าแข่งขันหรือการประกวดในกิจกรรมระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด วงเงิน 1,000 ถึง 10,000 

บาท ต่อทุน/คน/รางวัล ทั้งนี้ไม่เกิน 25,000 บาท/ทีม 

5) ทุนคนดีศรีจิตรลดา เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันที่ประกอบคุณงามความดีให้แก่สังคม จน

ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในระดับจังหวัด 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ วงเงิน 3,000 บาท ต่อทุน/คน/ครั้ง 

6) ทุนนักกิจกรรมดีเด่น เป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันที่มีความประพฤติดี และมีความโดด

เด่นด้านการท ากิจกรรม หรืออุทิศตัวเพ่ือการท ากิจกรรมที่จัดโดยสถาบันและหน่วยงานภายนอก วงเงิน 10,000 บาท ต่อ

ทุน/คน/ปีการศึกษา 



 

ทุนโควตา 

 ทุนโควตาเป็นทุนค่าเล่าเรียนส าหรับนักรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาในสถาบัน โดยแบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนในปี

การศึกษาแรก มอบให้แก่นักศึกษาได้รับคัดเลือกรับทุนโควตา และค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาต่อๆไปหากมีผลการเรียน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปัจจุบันสถาบันจัดสรรทุนโควตา ดังนี้ 

1) ทุนโควตาส าหรับนักเรียนนักศึกษาในส่วนภูมิภาค 

2) ทุนโควตาส าหรับบุตรข้าราชบริพาร 

3) ทุนโควตาส าหรับนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา 

 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทุนพระราชทานแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาทุนพระราชทานแก่ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา

ต่างชาติที่ได้รับสิทธิเข้าศึกษาในสถาบัน 

 

ทุนอ่ืนๆ 

 นอกจากทุนที่ได้กล่าวมาข้างต้น สถาบันได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร

ภายนอก เพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 

ทุนมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ทุนคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 
ทุนบี.กริม ทุนศาสตราจารย์แพทย์หญิงจินดาภา สายัณหวิกสิต 
ทุนครอบครัวนายบุณยาวิชย์ ตั้งจิตรวัฒนากุล 
ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 

ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ   
     บริหารธุรกิจ โดยรศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย 

ทุนมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ทุนมูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทย 
ทุนมูลนิธิเอส ซี จี ภายใต้โครงการ SCG Sharing  
     the Dream 

ทุนนายสัตวแพทย์วิสุทธิ์ สุขภัทราพิรมย์ 

ทุนจากคุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา ทุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจากบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากัด ทุนจากบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

 



 

 กฎระเบียบที่ควรทราบ 

 ภายใต ้พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ.2561 สถาบันมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ การด าเนินการเน้นการ

ด าเนินงานในลักษณะองค์การที่มีกฎเกณฑ์ในการท างาน นักศึกษาจ าเป็นจะต้องศึกษาและทความเข้าใจกฎระเบียบของ

สถาบันและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 กฎระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ ตัวอย่างเช่น 

 - ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 - ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยวินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 -ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 -ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียน และ

เงินเรียกเก็บประเภทอ่ืนๆ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 -ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง แนวปฏิบัติตนของนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันและพ้ืนที่ส านัก

พระราชวัง 

 นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตาม QR Code นี้ 

 

  



 

วิรัชกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีงานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ เป็นรับผิดชอบดูแลด้านต่างประเทศของสถาบันฯ 

ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานด้านการต่างประเทศกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

ต่างชาติ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติของสถาบันฯ (international events) และกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ (cross cultural events)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสวดมนต ์

อ.ก าชัย  ทองหล่อ ประพันธ์ 

ข้าขอไหว้พระพุทธ   บริสุทธิ์ด้วยปัญญา 

พระคุณกรุณา     แก่ประชาชนนิกร 

ไหว้ธรรมล้ าเลิศสุด    ที่พระพุทธทรงสั่งสอน 

พระธรรมเทิดสุนทร    สอนใจให้ใฝ่แต่ดี 

ไหว้สงฆ์ทรงศีลสัตย์    ปฏิบัติบ่มอินทรีย์ 

แพร่ธรรมทั่วธาตรี    ชี้ทางพร้อมน้อมใจคน 

ไหว้ท่านผู้เมตตา     คือบิดา มารดาตน 

เลี้ยงลูกยั่งยืนชนม์    จนเติบใหญ่ไม่อาดูร 

ไหว้ คุณครูอาจารย์    สอนเขียนอ่านปัญญาพูน 

แนะน าพร่ าเกื้อกูล    ให้ศิษย์ เกิดปรีชาชาญ 

ค่าขอยอหัตถ์ไหว้     และน้อมใจอธิษฐาน 

ขอคุณท่านบันดาล    บังเกิดผลเป็นคนดี 

รุ่งเรือง ด้วยปัญญา    มีวิชาคู่ชีวี 

สุขกายใจเปรมปรีดิ์    มีแต่ความจ าเริญเทอญ 

 

 

 

 

 



 

บทถวายราชสดุด ี

อ.เริงชัย. ทองหล่อ ประพันธ์ 

ข้าฯขอน้อมเกล้าอภิวันท์  พระบรมราชัน 

ยิ่งกษัตริย์ในรัฐธาตรี 

เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี  การุณย์พูนศรี 

ราชวัตร ทัศธรรมธ ารง 

เสด็จเถลิงถวัลยราชย์สวัสดิ์ทรง ไทยอยู่คู่คง 

เป็นไทยประเทศเสรี 

ทรงก่อให้เกิดไมตรี  ร่วมรักสามัคคี 

ในบรรดาประชาชาวไทย 

ทรงทะนุบ ารุงกรุงไกร  เกริกธรรมอ าไพ 

อ าพนพระกมลมั่นคง 

ขอตั้งสัจจะจ านง   ภักดีโดยประสงค์ 

ต่อองค์พระมหาราชา 

แม้จะมีไพรีบีฑา   ยอมถวายชีวา 

ด้วยความจงรักภักดี 

เพ่ือให้พระจอมจักรี  ทรงเกษมเปรมปรีดิ์ 

ปกป้องครองรัฐพิพัฒน์เทอญ 

 

 

 

 



 

เพลงมาร์ชจิตรลดา 

ค าร้อง: ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์. นาครทรรพ 

ท านอง: ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน: คุณหญิงมาลัยวัลย์. บุณยะรัตเวช 

 

จิตรลดา    จิตรลดา    จิตรลดา 

ศิษย์บูชา    สุดรัก     ภักดี 

จิตรลดา  จิตรลดา   จิตรลดา 

เอิบอุรา    ร่วมสามัคคี 

จิตรลดา  จิตรลดา  จิตรลดา 

ถิ่นศึกษาสุขเกษมเปรมปรีดิ์ 

สิ่งแวดล้อมงามสง่า 

อาจารย์สอนด้วยปราณี 

ให้เด่นดีสมเป็นศิษย์จิตรลดา 

ฝึกนิสัยอีกวินัยทั้งเรียนและเด่น 

สุขใจเห็นน้ าใจของนักกีฬา 

ธงฟ้าเหลืองโบกพริ้ววิไลงามตา 

พาใจภาคภูมิทั่วกัน 

อุ่นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ 

จิตแจ่มใสรักเรียนและเพียรขยัน 

น้อมเกล้าฯอัญชลีดวงฤดีจ ามั่น 

เป็นมิ่งขวัญฝังใจไม่ลืม 

 



 

เพลงเกียรติภมูิจิตรลดา 

ค าร้อง:นายดลชัย   บุณยะรัตเวช 

ท านอง:นายดลชัย   บุณยะรัตเวช 

ฟ้าเหลืองรั้วงาม ก่อเกิดสายใย พันผูกใจของน้องพ่ี 

ร่มเงาคุ้มเกล้า ประทานชีวี ด้วยพระบารมีสืบมา 

ปลูกฝังในความดี ใฝ่รู้รักสามัคคี อุ่นรักครูผู้เมตตา 

เกียรติภูมิจิตรลดา  ขอเชิดชูบูชาเทิดทูลไว้   ไม่มีเสื่อมคลาย 

ฟ้าเหลืองอร่าม ย้ าเตือนดวงจิต      ว่าเราคือศิษย์จิตรลดา 

ซึ้งในไออุ่น พระคุณล้ าค่า ส านึกพระกรุณาเสมอไป 

พร้อมใจสร้างสรรค์ รักและแบ่งปัน มุ่งอุทิศตนเพ่ือไทย 

รักจิตรลดา รักษาเกียรติไว้ ทั้งใจจนชีพดับสลาย 

รักจิตรลดา รักษาเกียรติไว้ ทั้งใจจนชีพดับสูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงวิชาชีวิต 

ค าร้อง : นายดลชัย บุณยะรัตเวช 

ท านอง : นายดลชัย บุณยะรัตเวช 

ฟ้ารุ่งแสงทองเปิดทางกว้างไกล ก้าวไปด้วยใจกับแรงศรัทธาด้วย 

วิชาชีวิตเราจิตรลดา  มั่นใจมุ่งหน้าสู่ฝัน 

ท่ามกลางแนวเขตสง่างดงาม เติมความแข็งแกร่ง เติมความสร้างสรรค์ 

ฝึกคิดประยุกต์สร้างงานด้วยกัน เพ่ือสังคมและปวงชน 

รักในคุณธรรมน าชีวา  รักในวิชาชีพของตน 

ส านึกพระเมตตาที่เปี่ยมล้น ขอเทิดทูนบูชาแนบใจ 

ปัญญางอกเงยความดีงอกงาม พร้อมเป็นพลังแห่งอนาคตไทย 

ฟ้าส่อง เปิดทางท่ีสดใส  ก้าวไปด้วยใจภาคภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงคร*ู 

จะหานิยามใดดั่งเช่นครู   ดุจเรือที่สู้ลอยพาฉันไป 

ผ่านลมพายุคลื่นกระแสใหญ่  มุ่งไกลสู่แสงแห่งปัญญา 

อบรมชี้แนวทางเพ่ือสร้างคน  สั่งสอนยุวชนด้วยวิชา 

ให้เป็นอาวุธ งามล้ าคุณค่า   ฝ่าฟันต่อสู้ชีวี 

ครู... พร่ าวอนสอนจนอ่อนใจ  ศิษย์ จากไปได้ดี 

จะจดจารึกคุณเทิดทูนทวี   เป็นมิ่งขวัญสืบไป 

ภาพครูยังคงเดิมแล คุ้นตา  กราบลงด้วยบูชาจากดวงใจ 

ครู... ไม่เคยเหนื่อยล้าพาคนก้าวไกล พระคุณยิ่งใหญ่ไม่อาจลืม 

 

*เพลงครูนี้ ศิษย์เก่าจิตรลดาประพันธ์ขึ้นเพ่ือร าลึกพระคุณ“ ครู” เนื่องในวาระครบ 6 รอบ ท่านผู้หญิงทัศนีย์  

บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดาและครบ 5 รอบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน

จิตรลดา (ต าแหน่งขณะนั้น) ขับร้องครั้งแรกโดยนักเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2537 ในงานแสดงมุฑิตาจิต ฉลอง

ครบ 6 รอบ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ณ โรงเรียนจิตรลดา หลังจากนั้น จึงใช้ร้องในวันไหว้ครูในทุกๆ ปี แทนเพลง

พระคุณท่ี 3 เพลงครูนี้จึงจัดเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวจิตรลดา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงรักจิตรลดา 

ค าร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค 

ท านองเรียบเรียงประสานเสียง :  คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช 

 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม คืนจิตรลดา 

ต่างคน เปรมปรีดิ์ เปรียบใดไม่มี เหมือนชวนกันมา 

หมู่มวลดอกไม้ สระน้ าเปี่ยมใส ใจหายยามลา 

ตึกเรียนเรียงราย มิหน่ายนัยน์ตา จากมาร้าวใจ 

แต่ต่อไปนี้ จะไว้สัจจา จะพร้อมกลับมา 

รักจิตรลดา ดั่งมาวันนี้ รู้วันมีจิตตรง 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม เบื้องบาทบงสุ์ 

เกียรติจิตรลดา ดุจดังชีวา แม้ข้าปลดปลง 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม คืนจิตรลดา 

ถิ่นเราเคยเรียน ต่างคนพากเพียร รักเรียนวิชา 

อยู่แดนเหลืองฟ้า ผูกรักจีรัง จงหวังปรีชา 

ผลิตแต่คนดี ล้วนเปรื่องปัญญา จากมามิลืม 

แต่นี้ต่อไป จะไว้สัจจา จะพร้อมกับมา 

รักจิตรลดา ดั่งมาวันนี้ ล้วนมีจิตพา 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม ครูผู้ยิ่งยง 

จากไปไม่ลืม กลับมาเราปลื้ม รักจิตรลดา 

 

 


