รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)
ครั้งที่ 13 (6/ปีการศึกษา 2562)
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
...................................................................
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข
3. ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย
6. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์
8. อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
10. อาจารย์อัครพร บุนนาค
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี
2. นางเรวดี รุ่งจตุรงค์
3. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม
4. นายสัจจาวุฒิ รอดสาราญ
5. นางสาววรินดา มานิตกุล
6. นางสาวนันท์นภัส หวังศรีโรจน์

เริ่มประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการ
นักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผน
และงบประมาณ
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและ
อธิการบดี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่ง ตั้ ง นายกสภาสถาบั น เทคโนโลยี จิต รลดา: มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อ มแต่ง ตั้ ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พุทธศักราช
2561 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุล าคม พุท ธศักราช 2562 ผู้รับสนองพระ
บรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประกาศส านัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่ง ตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ท รงคุณ วุฒิ ของสถาบั น
เทคโนโลยีจิตรลดา: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา 39 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พุทธศักราช 2561
จานวน 13 ราย ดังนี้
1 นายกนิช บุณยัษฐิติ
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายกาจร ตติยกวี
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
3 คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายทวีศักดิ์ กออนันตกุล
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางทิพยสุดา ถาวรามร
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
9 หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายศุภมิตร จิตตะยโศธร
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายสมชอบ ไชยเวช
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
12 คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา: มีพระบรมราช
โองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มแต่งตั้งคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พุทธศักราช 2561 ตั้งแต่
วันที่ 22 กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป
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ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6 (1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
จึงมีมติดังนี้
- แต่งตั้งรองอธิการบดี ได้แก่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข
2 ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

- แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
4 อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
5 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
- เลือ กรองศาสตราจารย์ นพ. กาจร ตติยกวี เป็นอุป นายกสภาสถาบัน และแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 การตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6 (1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 มีม ติอนุมั ติจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์ เป็นคณบดี
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 สภาวิชาการ
ที่ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6 (1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 ได้มีมติ เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นประธานสภาวิชาการ อธิการบดี
เป็นรองประธาน รองอธิก ารบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัน ทนี ย์ ผาสุข) เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 คน เลือกจาก 10 ชื่อที่เสนอโดยส่วนงาน (5 ส่วนงาน ส่วนงานละ 2 คน)
กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ ทั้งนี้สภาวิชาการจะกากับดูแลด้านหลักสูตร และด้านวิชาการอื่นๆ เป็นสาคัญ
สาหรับเรื่องตาแหน่งวิชาการ จะมีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอีกชุดหนึ่ง เป็นผู้ดาเนินการหลัก
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1.1.4 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
แห่งชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
นางสาวนั น ท์ น ภั ส หวั ง ศรี โ รจน์ หั ว หน้ า งานยุ ท ธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ได้ รั บ
มอบหมายให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติและระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในการนี้ผู้จัดการอบรมได้ส่งสรุป ผลการประชุม เชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะต้องดาเนินการ ได้แก่ สถาบันต้องกาหนดประเด็น
การพัฒนาตนเอง จาแนกประเด็นในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบัน จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี จัดทาโครงการที่ ระบุไว้ในแผนปฎิบัติราชการ
ระยะ 1 ปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนาเข้าข้อมูลโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยต้องรายงานหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาสในช่วงเวลาที่กาหนด
มติ
ที่ ป ระชุม รับ ทราบ อธิก ารบดีขอให้ ง านยุท ธศาสตร์ ฯ และผู้ที่ เกี่ ยวข้องท าความ
เข้าใจ และจัดทาระบบการรายงานผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดทารายงานประจาปีของสถาบัน
เพื่อไม่ให้ต้องทางานซ้าซ้อน
1.1.5 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เยี่ยมชมสถาบัน:
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มาเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2562 แจ้งว่าชื่นชมในการดาเนินงาน ตลอดจน concepts เรียนคู่งาน-งานคู่เรียนของสถาบัน และขออนุญาต
นาไปเผยแพร่
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องที่รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข แจ้งที่ประชุมทราบ
1.2.1 งานวิจัย บริการวิชาการและวิรัชกิจ
1. คณะกรรมการส่งเสริม งานวิจัยนวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ พิจ ารณาอนุมั ติให้ทุ น
สนับ สนุนโครงการวิจัยใหม่ “ระบบระบุรูป แบบสัญ ญาณมื อเพื่อควบคุม การท างานของบ้านอัจ ฉริยะด้วย
คุณสมบัติรหัสลูกโซ่” ของอาจารย์ชยันต์ คงทองวัฒนา คณะเทคโนโลยีดิจิทัล วงเงินทุน 285,000 บาทและ
อนุมัติปิดโครงการวิจัยเดิม ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ วงเงินทุนรวม 289,000 บาท และสรุปการใช้
งบประมาณของงานวิจัยฯในปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 1,065,348 บาท
2. การปรับปรุงเว็บไซต์ของงานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ขอทุนวิจัยและการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
3. การดาเนินงานด้านวิรัชกิจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รายงาน
ผลการนาคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม Tamasek Foundation Conceiving Designing Implementing
Operating (CDIO) Forum ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเยี่ยมชมหารือแนวทางความร่วมมือด้าน cyber security
กับ สถาบัน Republic Polytechnic และ Tamasek Polytechnic ว่า มีความประทั บ ใจในการดาเนินงาน
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ด้านบริการวิชาการที่เด่นชัด และจะนาแนวทาง CDIO มาปรับ ใช้กับ การเรียนการสอนนัก เรียนนักศึกษาที่
สถาบันต่อไป
4. นัก ศึกษาโครงการทุ นพระราชทานประเทศเพื่อนบ้าน ปีก ารศึก ษา 2563 จาก ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 คนและ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4 คน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา ไทยและอังกฤษ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายเชิงบูรณาการ พ.ศ. 2562
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
- วิเคราะห์เครือ ข่าย พบที่ มี กิ จ กรรมร่วมกั บ สถาบันต่อ เนื่อง จ านวน 50 แห่ง และที่ ไม่ มี
กิจกรรมร่วมกับสถาบัน จานวน 4 แห่ง เพื่อประสานงานให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือต่อไป
- พิจารณา จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน ที่ผ่านมา จัดกิจกรรม
บรรยาย /สัมมนาร่วมกับเครือข่าย ไปแล้ว 2 ครั้ง และจัดทัศนศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ/
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก 1 ครั้ง
- จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของเครือข่าย มีผู้ตอบกลับ 6 หน่วยงาน จาก
50 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 12 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.57
- จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อาทิ
1. เชิญเครือข่ายจัดทาค่าย CSR ร่วมกับนักศึกษา
2. เชิญเครือข่ายจัดนิทรรศการวิชาการร่วมกับสถาบัน
3. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน
4. ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือวิจัย ระหว่างเครือข่ายกับสถาบัน
5. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ และแผนการดาเนินงานประจาปี.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2. การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี 2538 และ มคอ.
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การเรียนรู้ในยุคปัจ จุ บัน คณะท างานขับ เคลื่อนและติดตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงขึ้นในวันศุกร์ที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ และอาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งไปร่วม
รับฟังการประชุม แจ้งว่า จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รูปแบบ มคอ. 3-7 และการเทียบโอน
หน่วยกิต Non-degree ข้ามสถาบั น เพื่อให้การดาเนินงานต่ างๆง่ายขึ้น ลดภาระการจัดทาเอกสารลง และ
สถาบันสามารถกาหนดรูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสมได้เอง (แต่ต้องอธิบายได้) โดยคณะทางานจะทาประกาศ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงออกมาเร็วๆนี้
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 เรื่องที่รองอธิการบดี ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค แจ้งที่ประชุมทราบ
1.3.1 จากฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา
1. ข้ อมู ลการมี งานท าของบั ณฑิ ต ประจ าปี การศึ กษา 2561 (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ทาผลสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 131 คน พบว่า
- บัณฑิตทางานและศึกษาต่อ จานวน 10 คน
- ทางานแต่ไม่ศึกษาต่อ จานวน 64 คน
- ไม่ทางานแต่ศึกษาต่อ จานวน 10 คน
- ไม่ทางานและไม่ศึกษาต่อ จานวน 47 คน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ขอให้ส ารวจเจาะลึกเพิ่ม เติมว่า บัณฑิ ตที่ ไม่ท างานและไม่ศึก ษาต่อที่มี จานวนมาก สาเหตุคืออะไร
ขอให้ติดตามเป็นระยะ และหาทางช่วยเหลือให้บัณฑิตทุกคนมีงานท า โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ ก็ควรหางานที่เหมาะสมให้ทาให้ได้
2. ควรพิจารณาจัดงาน CDTI Job Fair ให้เครือข่ายสถานประกอบการมาตั้งโต๊ะ รับสมัครบัณฑิ ตเข้า
ทางาน
3. ควรดูแลให้นักศึกษาเรียนหลักสูตรรักษาดินแดนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคในการได้งานทา
1.4 เรื่องที่คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการโรงเรียน แจ้งที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ไม่มี 1.4.๒ คณะบริหารธุรกิจ
- ไม่มี 1.4.๓ สานักวิชาศึกษาทั่วไป
- ไม่มี 1.4.4 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. นัก เรียน ปวช. 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง ไปฝึกปฏิบัติการติดตั้ง ระบบไฟฟ้านอกอาคาร ณ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคนครชัยศรี จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม
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2562 โดยมีครูสุเมธ เชิงดา และ ครูเจษฎา ตั้งมงคลสุข ดูแลนักเรียน และผู้อานวยการเดินทางไปร่วมพิธีมอบ
เกียรติบัตรการฝึกปฏิบัติและพิธีปิดการอบรม
2. การร่วมหารือกับคุณเพ็ญศรี เขียวมีส่วน และคุณพรทิพย์ ทิพนา ช่างฝีมือในวัง (หญิง) เรื่อง
การสอนเย็บปักถักร้อย ปักสะดึง ปักไหม ดอกไม้ สดให้นักเรียนที่ สนใจ โดยจัดในรูปชมรมหัตถศิลป์ ทุก วัน
พฤหัสบดี ในคาบชมรม ภาคเรียนที่ 2/2562
3. คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการสอน
เข้าสู่มาตรฐานอาจารย์ ที่อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยวิทยากร ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
4. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูส าขาวิชาเกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา ร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 /2562 ร่วมกับผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ ครูผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนวังจันทร์ ประชุม เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ไปเยี่ยมชม
โรงเรือนอัจฉริยะ ที่สวทช. และอบรมการปลูกมะเขือเทศให้นักเรียนสาขาเกษตรนวัต
5. ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิ ช าการ ครู ส าขาวิ ช าช่ า งยนต์ ร่ ว มงานมอบ
ประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพในโครงการ BMW Apprentice รุ่นที่ 6 และมอบ
ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ปวส. 1 จ านวน 7 คน นั ก ศึ ก ษา ปวส. 2 จ านวน 2 คน (ทุ น การศึ ก ษา
ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคละ 12,000 บาท และค่าอาหารรายเดือน 4,000 บาท) และรับมอบเครื่องมื อ
พิเศษชุดสื่อการสอน BMW Twin – clutch gearbox GD 7 F-30G จานวน 2 ชุด มูลค่า 1,048,032 บาท
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562)
6. นักศึกษา ปวส. 1 สาขาไฟฟ้ากาลัง 2 คน ครูสุเมธ เชิงดา และครูเจษฎา ตั้งมงคลสุข เข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการบินโดรนแปรอักษร จัดโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจาลองและวิทยุ
บังคับร่วมกับสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วันที่ 24 ตุลาคม 2562)
7. ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ครูชนการ บุณฑริกสดใส และนักศึกษา ปวส. 1
สาขาซอฟท์ แวร์ร ะบบสมองกลฝั งตั ว (ระบบทวิวุฒิ ) จ านวน 5 คน เดิน ทางไปวิท ยาลัย Guizhou Light
Industry Technical College (GLITC) เมืองกุ้ยหยาง เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ Mr.
Wu Binru (Dean of College) Minglun You (Dean of Studies) Ji Xingqiu (Dean of Studies
Affairs) Hong Wang (Dean of Department of Information Engineering) และมอบตั วนั ก ศึ ก ษาเข้ า
เรียนในคณะ Information Engineering นั ก ศึ ก ษาได้ รับ ทุ นค่ าเล่าเรียนและค่ าที่ พั ก ตลอดเวลาที่ เ รียนที่
Guizhou Light Industry Technical College (วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562)
8. การประชุม ผู้ป กครองทุ ก ระดับ ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีก ารศึก ษา 2562 ณ ห้อง
ประชุม ใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 604 โดยท่ านอธิก ารบดีเป็นประธาน คณะผู้บ ริห ารชี้แจงการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2562 งานทะเบียนวัดผลชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนการเรียนและการรับสมุดรายงานผลการ
เรียนของภาคเรียนที่ 1/2562 ผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียนที่อาคาร 611-612 ผู้ป กครองและ
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นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์พบผู้อานวยการและฝ่ายวิชาการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนให้ ดีขึ้น
(วันที่ 27 ตุลาคม 2562)
9. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมวางแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ร่วมกับครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ปวช.
1 และ ปวช. 2 ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ (วันที่ 28 ตุลาคม 2562)
๑๐. ครูวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ และนัก เรียน ปวช. 2 สาขาเทคโนโลยี
ระบบสมองกลฝังตัว เข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ งาน LabQuest 2 ที่ บริษัทเวอร์เนีย ไทย จากัด
น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นอุปกรณ์การสอนให้สายวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและนาไปพัฒนาการ
สอนของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วันที่ 29 ตุลาคม 2562)
๑๑. ฝ่ายวิชาการ งานความร่วมมือและทวิภาคี พร้อมนักศึกษา ปวส. 2 สาขาเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี BMW Manufacturing) จานวน 9 คน เข้าร่วมหารือและวางแนวทางในการเรียน การ
ฝึ ก งานให้ ต รงสมรรถนะและรายวิ ช า ร่ ว มกั บ คณะครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ต หี บ และตั ว แทน BMW
Manufacturing และนิเทศนักศึกษาที่มาฝึกงาน จานวน 2 คน (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
๑๒. ผู้อานวยการ ครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบัติการหนุนเสริมกระบวนการพัฒ นา
นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ นานักศึกษาทุ นฯ ของสถานศึก ษาในภาคเ รียนที่
1/2562 เพื่อหนุนเสริมเทคนิค กระบวนการพัฒนานักเรียนทุน กสศ. และวางแผนการทางานในภาคเรียนที่
2/2562 ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการจะไปจัด กิ จ กรรมให้ นั ก เรีย นทุ น ฯ ที่ โ รงเรีย นวั ง จั น ทร์วิ ท ยา ในวั น ที่ 28
พฤศจิกายน และทีมจิตแพทย์จะไปพูดคุยกับนักเรียนทุนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
๑๓. คณะผู้บริหาร ครูสาขาวิชาเกษตรนวัต เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตาม
ความก้ าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูก ป่าและระบบนิ เวศ ปตท. โครงการ "วัง จันทร์ร วม
รัก ษ์ ปลูก ผั ก แบ่ง ปั น " ร่วมกั บ ชุม ชนตาบลป่ายุ บ ใน ซึ่ง ได้ รับ พระราชทานเมล็ด พัน ธุ์ผั ก ในการปลู ก เพื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และความก้าวหน้าการร่วมพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา (สาขาวิชา
เกษตรนวัต ร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเน้นการสร้างนวัตเกษตรกรแนวใหม่ หรือ Youth Smart Farmer
ปัจจุบัน มีนักเรียนจานวน 21 คน โดยระหว่างที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตฯ ยังก่ อสร้างไม่แล้วเสร็จ ปตท. ได้
สนับ สนุ น พื้น ที่ "โรงเรือ นระบบอั จ ฉริยะ" ในศู นย์เ รียนรู้ป่าวัง จัน ทร์ ที่ ส ร้างขึ้น ร่วมกั บ ส านัก งานพั ฒ นา
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) เป็นสถานที่ ก ารเรียนการสอนงานภาคสนามของนัก เรียน
นักเรียนถวายรายงานเกี่ยวกับการเรียน การอบรมการปลูกมะเขือเทศ และการทาโมเดลจาลอง ฟาร์มในฝัน ที่
มีการนาเทคโนโลยีมาบูรณาการปรับใช้กับโมเดล โดยภายในฟาร์ม จะมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ที่สามารถ
ตรวจนับจานวนคนเข้าออกภายในฟาร์ม ตรวจวัดปริมาณแสงสว่าง ปริมาณน้าฝน รวมถึงปริมาณความชื้นใน
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ดินที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องสูบน้าอัตโนมัติ โดยระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมภายในฟาร์มนี้ จะมีการแจ้ง
เตือนและประเมินผลผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
14. สรุป ผลการประชุม สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สืบเนื่องจากเมื่ อวันที่ 28 ตุลาคม
2562 นักเรียนปวช. 1 และ ปวช. 2 จานวน 11 คน เดินทางไปเรียนวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย (กลอง
หนัง) ที่ โ รงงานสมชัยการดนตรี จัง หวัดกาญจนบุรี (ทุ กวันจันทร์ ) และรถตู้ที่ นั่ง ไปเกิ ดอุบัติเหตุที่ จัง หวัด
กาญจนบุรี ท าให้มีนักเรียนบาดเจ็บหลายคน ในการนี้ ผู้บริหารให้นโยบายในการจัดการเรียนการสอนใหม่
เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนต่อเนื่องเต็มที่และไม่ต้องเดินทางไปกลับทุกวันจันทร์สรุปได้ดังนี้
- ปรับแผนการเรียนจากเรียนวันจัน ทร์เป็นไปเรียนช่วงหลังสอบปลายภาคเสร็จ ตั้งแต่วันที
2 มีนาคม - 6 มีนาคม 2563 และ 9 มีนาคม - 12 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน ทั้งนี้
เพื่อไม่ให้กระทบกับรายวิชาที่เรียนในวันที่มีคาบเรียนปกติ
- ในรายวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทยวันจันทร์ ให้มาเรียนตามปกติเพื่อมาฝึก ซ้อมต่อเพลง
ดนตรีสาหรับการแสดงในงาน Open House และงานปิดภาคการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกปฏิบัติที่โรงงานสมชัยจะเบิกจากเงินทุนคิงพาวเวอร์
15. ครูไปนิเทศนักศึกษา ปวส. (ทวิภาคี) ที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการ (เอกสารแนบ)
16. งานความร่วมมื อ และทวิภาคี เชิญ สถานประกอบการมาแนะน าการฝึก งานในสถาน
ประกอบการให้นักเรียน ปวช. 3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ปวส. ระบบทวิภาคี (เอกสารแนบ)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.4.5 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
- ไม่มี วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 (5/ปีการศึกษา 2562) วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิ จ ารณาการเรี ย กเก็ บ ค่ า เล่ า เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจากสาธารณรั ฐ ประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงการเรียนปรับพื้นฐาน (จานวนนักศึกษาต่างชาติ ปี 2563: นักศึกษา
จากสาธารณรัฐประชาชนลาว 2 คน นักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4 คน)
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติค่าเรียนปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเบิกจ่ายจากเงินทุนการศึกษา
2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
3. การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนเป็นแบบเหมาจ่าย (ให้ครบ 4 ปี 8 ภาคการศึกษา)
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4.2 พิจารณาปรับวงเงินทุนพระราชทานส่วนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และกาหนดเพดานทุนนัก
กีฬา และทุนการเเข่งขันประเภททีม
ทุนการศึกษาพระราชทานเป็นทุ นสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ มีความสามารถทางการศึกษาเล่า
เรียน ด้านกิจกรรม หรือประกอบคุณงามความดี โดยผ่านการพิจารณาของสถาบัน (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
เสนอเพื่อพิจารณาปรับวงเงินทุนพระราชทานส่วนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและกาหนดเพดานทุน
นักกีฬาและทุนการเเข่งขันกรณีประเภททีม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน วงเงินไม่เกิน 120,000 บาท ปรับแก้ไข
เป็น วงเงินไม่เกิน 123,000 บาท
2. ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ปรับแก้ไขเป็น 63,000 บาท
3. ทุ นนักกี ฬาและทุ นส าหรับ นัก เรียน นัก ศึก ษาที่ ได้รับ รางวัล จากการเข้าเเข่งขันหรือการ
ประกวด วงเงิน 1,000 – 10,000 บาท ต่อทุน/คน/รางวัล ปรับเเก้ไขเป็น วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
ทั้งนี้มีผลในปี 2562
4.3 พิจารณาการจัดโครงการห้องพักนักศึกษาและการจัดสรรอนุศาสก
มติ
ที่ประชุมพิจารณาว่าหอพักนักศึกษา ที่เช่าใช้งานในปัจจุบันนี้ ภายในสิ้นปีคาดว่าจะ
มีนัก ศึกษามาพั ก อาศัยเต็ม จานวน จึง สมควรหาพื้ นที่ ใหม่ ในการก่ อสร้างหอพัก ของสถาบันเอง ปัจ จุบัน มี
โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาของสถาบันแล้ว คาดการณ์ว่าจะเเล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนปี 2564
(สามารถขยายช่วงเวลาการก่อสร้างได้อีกประมาณ 4 เดือน จึงอาจแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2565) และควร
พิจารณาจัดสรรอนุศาสกให้พอเพียง (ปัจจุบันมี 5 คน)
4.4 ขออนุมัติอาร์มสาหรับเครื่องเเบบนักศึกษาวิชาทหาร เป็นอาร์มของสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา
อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสาราญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการนักเรีย นนักศึกษา รายงาน
ที่ประชุมว่า กรมการรักษาดินแดนแจ้งให้สถาบันฯ ทราบว่า เพื่อให้สามารถเเยกประเภทนักเรียนและนักศึกษา
ของสถาบันผู้ศึกษาวิชาทหารออกจากโรงเรียนจิตรลดา กรมการรักษาดินแดนจึง ขอให้สถาบันฯ ทาอาร์มติด
เเขนเสื้อชุดเครื่องเเบบนักศึกษาวิชาทหารของสถาบันฯ ขึ้นใหม่ แล้วเเจ้งไปยังกรมรักษาดินเเดนเพื่อทราบต่อไป
(รายละเอียดรูปแบบอาร์มติดชุดนักศึกษาวิชาทหารดังเอกสารประกอบการประชุม)
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติรูปแบบอาร์มติดชุดนักศึกษาวิชาทหารของสถาบันฯตามที่เสนอ
2. จัดทาอาร์มของสถาบันฯ ให้เเล้วเสร็จ และเเจ้งให้กรมการรักษาดินเเดนทราบ
3. ให้ร้านค้าสถาบันฯ ช่วยจัดทาอาร์ม และจาหน่ายทั้งที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กาหนดการประชุม กบส. กบง. และ กบค. ครั้งต่อไป
มติ
ที่ ป ระชุม มี ม ติให้ จัดการประชุม ครั้ง ต่อไปในวันพุ ธที่ 18 ธัน วาคม 2562 ตามที่
กาหนดไว้ในตาราง (ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) โดยประชุม กบส. กบง. ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. และ
ประชุม กบค. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
5.2 การรับนักศึกษาภาคใต้มาเรียนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มติ
คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม รับนัก ศึก ษาภาคใต้มาเรียนแล้ว จานวน 2 คน ส่วน
คณะบริหารธุรกิจเเละคณะเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่รับ
เลิกประชุม

เวลา 10.00 น.
นายอดิศักดิ์ ดีสมุทร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์อัครพร บุนนาค
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 13 (6/ปีการศึกษา 2562)
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