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๑. นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี
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ที่ปรึกษาอธิการบดี
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานทุนการศึกษา
และบริการนักเรียนนักศึกษา
อาจารย์ประจาสานักวิชาศึกษาทั่วไป
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผน
และงบประมาณ
นักวิชาการศึกษา

เวลา ๐๘.๓๐ น.
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 โครงการ คนดี คนเก่ง คนกล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้นาเสนอโครงการ “คนดี คน
เก่ ง คนกล้า ” ซึ่ง เป็นโครงการที่ วุฒิส มาชิก ร่วมกั นจัดขึ้น เพื่อ พัฒ นาคนไทยให้เ ป็นคนดี คนเก่ ง คนกล้า
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติ และประชาคมโลก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 อาจารย์/นักศึกษา ของสถาบันได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากสานักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันได้รับรางวัลจากสานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี ๒๕๖๓ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ช า กอเจริ ญ อาจารย์ ป ระจ าคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมเงินรางวัล จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก
ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาแบบ ๓ เฟสโดยไม่รบกวนการทางาน
แบบพกพา”
2. นายกชพั ฒ น์ เล็ก สาลี นายกฤตเมธ เหล่างาม และนายปกรณ์ อุตตโมบล นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 3 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว และได้รับคะแนน
สูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากผลงาน "ระบบแสงเล่าเรื่องสาหรับงาน
นิท รรศการ (Story-Telling Using Visible Light System for Exhibition)" ภายใต้ก ารดูแลของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.คทา จารุวงศ์รังสี
นักวิจัยหน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี
1.1.3 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ “AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา”
ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทาข้อเสนอนโยบาย
ทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 1 เรื่อง “AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม
2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยี
สมั ยใหม่อื่นๆ ที่ มี ต่อ ระบบการศึกษา แนวทางการปรับตัวของผู้จัดการศึกษาให้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่ าว โดยประธานได้มอบหมายให้
ผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ไปเข้าร่วมประชุมนั้น
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คณะเทคโนโลยีดิจิทั ล ได้ ม อบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิ วัฒ นา เข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว และได้ส่งรายงานสรุปผลการเข้าประชุมฯ มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.1.4 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง NeuroLeadership for Innovative and
Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นาเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สาหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกล
ยุทธ์
ประธานแจ้ง ให้ที่ ป ระชุม ทราบว่า มหาวิท ยาลัยมหิดล ได้ส่ง หนัง สือขอความอนุเ คราะห์
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative
and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นาเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สาหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกล
ยุทธ์” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.1.5 การจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึ ก ษา
เนปาล
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลเนปาลได้จั ดตั้ง
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา (Scholarship Management Committee) ภายใต้การกากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษา
ต่างๆ ให้แก่ นัก ศึก ษาเนปาล ทั้ ง นี้ สถานเอกอัครราชทู ตเนปาลประจ าประเทศไทยขอความอนุเ คราะห์
หน่วยงานไทยที่มีการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเนปาล นาส่ง
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจาประเทศไทยโดยตรง จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน สถาบันยังไม่มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเนปาล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.1.6 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการ
พ้ นจากต าแหน่ ง ของประธานกรรมการและกรรมการซึ่ ง คณะรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั้ง ในคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2563
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องระยะเวลาการเสนอชื่อและแบบการเสนอชื่อประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึก ษา รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่ง มาด้วย 2 และประกาศ
คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา เรื่อ ง การสรรหากรรมการตามมาตรา 20 (3) และ (4) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านหนึ่งด้ านใด ใน 7 ด้าน และมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่องที่รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข แจ้งที่ประชุมทราบ
1.2.1 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การอบรมครู/อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ ง การอบรมครู / อาจารย์ สถาบั น เทคโนโลยี จิ ต รลดา หั ว ข้ อ “การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ต ามระบบ
Professional Standard Framework: PSF” ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในเดื อ นเมษายน และเดื อ นพฤษภาคมศกนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
- การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีกาหนดออกฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 256๓ จานวนทั้งสิ้น 104 คน รายละเอียดดังนี้
๑. นักศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จานวน 50 คน จาแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 24 คน และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 15 คน
๒. นักศึกษากลุ่มบริการอาหาร จานวน 50 คน จาแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 24 คน และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จานวน 26 คน
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน มีจานวนทั้งสิ้น 36 แห่ง (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ศกนี้ จะจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดย
เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบข้อมูลและลงนามให้ความยินยอมด้วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ
ด้านวิจัย / ตาแหน่งทางวิชาการ
๑. จากการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย นวั ต กรรมและผลงานสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ที่ ๑๓ (๒/
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีข้อเสนอโครงการวิจยั ใหม่ทขี่ อรับทุนอุดหนุน
งานวิจัย จานวน ๔ โครงการ อนุมัติให้ได้รับทุนสนับสนุนหลังการปรับแก้ไข จานวน ๒ โครงการ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและให้เสนอใหม่อีกครั้ง จานวน ๒ โครงการ
๒. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี
พร้อมด้วย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า ผู้อานวยการศูนย์
ส่งเสริมกิจการครัวไทย และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันและลงนามใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 16 (9/ปีการศึกษา 2562)
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ทั้ง
2 สถาบัน ด้านทักษะความรู้ในการจัดการครัว การตกแต่งอาหาร ศิลปะการประกอบอาหาร และอื่นๆ ผ่าน
การแลกเปลี่ยนอาจารย์/วิทยากร และการเข้าร่วมการอบรมตามที่แต่ละสถาบันจัด รวมถึงการพัฒนาหัวข้อ
งานวิจัย/โครงการวิจัย ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ศกนี้ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐
น. ดร.พิศาล สร้อ ยธุห ร่า และคณะจากวิท ยาลัยดุสิตธานี จะมาแบ่ง ปันความรู้ เรื่อง การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน จึงขอเรียน
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ด้านวิรัชกิจ
๑. เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ ร่วมกับ งานทุนการศึกษาและบริก าร
นักเรียนนักศึกษา ได้พานักศึกษาทุนพระราชทานจากประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จานวน ๖ คน ซึ่งจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ จานวน ๕ คน และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล จานวน ๑ คน ไปดาเนินการขอขยายเวลา
พานักในราชอาณาจักรไทย เป็นเวลา ๑ ปี ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน นักศึกษากาลังเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาไทยเป็น
หลัก และช่วยงานที่ร้านปรุงสารพัด เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย โดยได้รับค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
ตามระเบียบของสถาบัน
๒. เมื่ อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ Mr. Axel Brauer ประธานบริห าร บริษัท Brauer Holding Co., Ltd.
พร้อมด้วย Mr. Dieter Barth ประธานโรตารี่คลับฟีนิกซ์พัทยา ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง
สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน ที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือด้าน
ต่างๆ อาทิ (๑) การตั้งกลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน (German Expert Pool) ที่สถาบัน (๒) การส่ง
นักศึกษาและอาจารย์ไปฝึกงานที่บริษัทของผู้ประกอบการชาวเยอรมันในประเทศไทย (๓) การประสาน
ความร่วมมือกับบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท เฟสโต้ (ประเทศไทย) จากัด เป็นต้น พร้อม
ทั้งนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปปลายเดือนมีนาคม ศกนี้
๓. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์จิระ
ศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ประจาสานักวิชาศึกษาทั่วไป ได้นา นางสาวเหมือนฝัน การปรีชา ผู้รับทุนสมาคม
นัก เรียนเก่ าสวิส ส์ ฯ (ตามความต้อ งการของสถาบัน ) ไปรับ การสัม ภาษณ์จ ากผู้บ ริห ารสถาบัน Ecole
d'Agriculture du Valais – Chateauneuf เมือง Sion สมาพันธรัฐสวิส ผ่านระบบ VDO Call ณ สมาคม
นักเรียนเก่าสวิสส์ โรงแรมตวันนา ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องเดินทางไปศึกษาและฝึกงาน ในสาขาวิชาเกษตร ณ
สถาบันดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยสมาคมเป็นผู้สนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการศึกษา/
ฝึกงาน และสถาบันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสให้แก่ผู้รับทุนก่อนการ
เดินทาง
ส าหรับ นายอนาวิล พงศ์พลาดิศัย ผู้รับทุ นสาขาวิชาอาหาร ได้เดินทางไปศึกษาและฝึกงาน ณ
สถาบัน HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland เมื อง Sörenberg แล้วเมื่ อวันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 16 (9/ปีการศึกษา 2562)
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๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส่วนนางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ ผู้รับทุนสาขาวิชาวิศวกรรม/ช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัย
Lehrwerkstatt fur Mechanik เมือง Basel อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเยอรมัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.3 งานวิทยทรัพยากร
-ไม่มี1.2.4 งานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัดผลได้ดาเนินการเพิ่มข้อความยินยอมให้สถาบันเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานประดิษฐ์อื่นของนักศึกษาไว้ท้ายใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา หรือ ท้ายใบมอบตัว
นักเรียน/นักศึกษา ตามนโยบายของสถาบันแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อความที่แก้ไขและเพิ่มเติมในใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา/ใบมอบตัวนักเรียนนักศึกษา เป็นดังนี้
“ในกรณีนักเรียน (นักศึกษา) อาจได้รับทุนทั้งจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกสถาบัน เพื่องานวิจัยหรืองาน
ประดิษฐ์ที่ดาเนินการโดยนักเรียน (นักศึกษา) รวมถึงระหว่างบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ยินยอมให้สถาบัน
เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานประดิษฐ์ และอื่น ๆ รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดจากผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ในงานประดิษฐ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร และห้ามกระทาการใดที่
เป็นการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งถือเป็นความลับทางการค้าของสถาบัน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสถาบัน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของสถาบัน”
ทั้งนี้ข้อความข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาแก้ไขจากงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการแล้ว
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5 งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
๑. งานออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องทาลายเข็มฉีดยา โดยอาจารย์เกรียง คุปตรัตน์ หัวหน้างานนวัตกรรมและ
สื่อการเรียนการสอน ร่วมกั บ นพ.พรศักดิ์ นิ้มวัฒนากุ ล ที่ ปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
สถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว ด้วยการทาให้เข็มฉีดยามีขนาดเล็กลงและ
ม้วนเก็บปลายเข็มไม่ให้ยื่นออกมาเป็นอันตรายต่อผู้นาเข็มไปทิ้ง/ทาลาย เครื่องนี้ทางานโดยใช้มือหมุนดึงเข็ม
ให้หลุดออกจากกรวยด้านที่สวมกับกระบอกฉีดยา ความก้าวหน้าของงานอยู่ระหว่างการปรับโมเดลต้นแบบ
และทดสอบเพื่อให้เครื่องทางานได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดก่อนที่จะนาไปผลิตด้วยวัสดุที่ใช้งานจริง
๒. งานออกแบบและผลิต กล่อ งพลาสติ ก ใส่แ ผ่น วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ ฝึก ปฏิ บั ติก ารเขียน
โปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ ของคณะเทคโนโลยีดิจิทัล จานวน 15 กล่ อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ครอบ
ป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรเสียหายจากการลัดวงจรขณะใช้งาน และเพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บ งานนี้ออกแบบและทาต้นแบบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ผลิตตามจานวน เนื่องจากเครื่องตัดเลเซอร์
ของสาขาสมองกลฝังตัวอยู่ระหว่างรอบริษัทมาปรับแต่งเครื่องให้ใหม่
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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1.3 เรื่องที่รองอธิการบดี ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค แจ้งที่ประชุมทราบ
1.3.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา
๑. CDTI GAME กีฬาเชื่อมสัมพันธ์: แข่งขันเมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ออกกาลังกายข้าราช
บริพาร
๒. การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร: ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
๓. กิจกรรม Student Assembly ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00–14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 604
๓.๑. การอบรมและฝึกศิลปะการป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยวิทยากร
จากชมรมอรรถยุทธ์ ศูนย์กีฬากองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๒. การให้ความรู้หัวข้อ “ทิศทางสู่ความสาเร็จในอาชีพผู้ประกอบอาหาร” จัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม
2563 โดยวิทยากร: นายพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (เชฟเอียน)
๓.๓. การให้ความรู้เรื่อง “การบริหารเวลา” จัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิทยากร: ดร.พลัง
โชติศิริ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๔. การทาแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิทยากร: ร้อยเอก
หญิงจิภัทรา มรรยาทอ่อน ศูนย์บริการให้คาปรึกษาทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓.๕. BA Talk ความรักในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิทยากร: นางสาวรสสุคนธ์ กองเกตุ
(ครูเงาะ)
๔. การเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา: กาหนดวันเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาและกรรมการนักศึกษา
คณะ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–15.00 น.
๕. การดาเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
๕.๑. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงที่เชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กาลังระบาด
๕.๒. เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากเชื้อโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
๕.๓. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์เจล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3.2 ฝ่ายบริหาร
- ร่าง กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการดิจิทัล (๒๕๖๓–๒๕๖๖)
ตามที่รัฐได้กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้มีการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้าถึงความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
และประกาศนโยบาย Thailand 4.0 เพื่ อ เป็นกรอบในการขับ เคลื่อนเทคโนโลยีในยุคใหม่ จึง ก าหนดให้
หน่วยงานระดับกรมขึ้นไปจัดทา แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส าหรับขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการทางานนั้น
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน จึงได้ทาการสรุปยุทธศาสตร์ระดั บชาติจนถึง
ระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อให้การวางแผนปฏิบัติการมี
ความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายในภาพใหญ่ โดยนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย มาใช้เป็นฐานในการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบัน รวมถึง
จากการประเมินภาพรวมของการใช้ง านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของสถาบัน ที่ มี ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรและมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล ของสถาบัน 5 ข้อดังนี้
1. บริหารและสร้างธรรมภิบาลข้อมูล
2. ขับเคลื่อนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสู่องค์กรดิจิทัล
3. สร้างแพลตฟอร์มการจัดการศึกษาในรูปแบบ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน
4. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล
5. สร้างการรับรู้และอัตลักษณ์ขององค์กรดิจิทัล
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ก็จัดโครงการที่ต้องดาเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้
สถาบันฯ สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้ โดยในเบื้องต้นได้กาหนดร่างโครงการไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
บริหารและสร้างธรรมภิบาลข้อมูล
โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการข้อมูลสถาบัน
ขับเคลื่อนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- โครงการพั ฒ นาการบริ ก ารและการสนั บ สนุ น ด้ า น
สู่องค์กรดิจทิ ัล
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน (ITIL)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสถาบัน อาทิ สนับสนุนงานวิจัย และงาน
ประกันคุณภาพ
สร้างแพลตฟอร์มการจัดการศึกษาในรูปแบบ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาใน
เรียนคู่งาน งานคู่เรียน
รูปแบบ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน อาทิ
- Student portfolio 360 °
- ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการ
- บริการการศึกษา เรียนคู่งาน งานคู่เรียน
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล
สร้างการรับรู้และอัตลักษณ์ขององค์กรดิจิทัล โครงการบริหารอัตลักษณ์สถาบันบนสื่อดิจิทัล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจัดทา
แผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยทาเป็นแผนปี 2563 – 2569
ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ อาจารย์ ดร.ชนะวัฒน์
บุนนาค รองอธิการบดี หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
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1.4 เรื่องที่คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการโรงเรียน แจ้งที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑. การจัดโครงการประกวดโครงงานนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ภูมิ
ปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 604
๒. การสัมมนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและ
แนวทางพัฒนา” วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 4308 อาคาร 604
๓. การส่ง อาจารย์และนักศึก ษาเข้าร่วมโครงการแข่ง ขันวิเคราะห์ข้อมูล THAILAND DATA CHALLENGE
2020 จ านวน 3 ที ม ประกอบด้วยอาจารย์ 2 คน และนัก ศึก ษา 7 คน ก าหนดการมี ดัง นี้ วันที่ 17
กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2563 ฝึกอบรมปฏิบัติการ (เฉพาะวันเสาร์–อาทิตย์) วันที่ 28 มีนาคม 2563
แข่งขัน ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ดาเนินการโดย Shopee Team
๔. การจัดโครงการฝึกทักษะพื้นฐานช่าง สาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 ฝึกทักษะพื้นฐาน 5
สายงาน คือ อ่านแบบเขียนแบบ เชื่อมโลหะ ตะไบ เจาะ ติดตั้งอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า และพื้นฐานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2563 ณ อาคาร ๖๑๑ โรงเรียน
จิตรลดาวิชาชีพ และอาคาร 605 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.4.๒ คณะบริหารธุรกิจ
- ไม่มี 1.4.๓ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
- ไม่มี 1.4.4 สานักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานัก
วิชาศึกษาทั่วไป จะจัดสอน TOEIC ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ โดยจะเริ่มดาเนินการในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
2563 นี้ มี นัก ศึก ษาแจ้ง เข้ารับ การสอนประมาณ 60 คน และจะมี ก ารสอบ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563 มีนักศึกษาแจ้งเข้าสอบ ประมาณ 80 คน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.4.5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
การรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนได้ดาเนินการเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ และวัน
อาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้
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ลาดับ

สาขาวิชา

เป้าหมาย สมัคร
สอบ
โควตา จานวน
รับ
รร.จด. ทั้งสิ้น
๑ ช่างไฟฟ้ากาลัง
๒๕
๒๐
๒๐
๒๐
๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๒๐
๖
๖
๖
๓ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
๑๕
๑๓
๑๒
๑๒
๔ ช่างกลโรงงาน
๑๐
๕
๕
๑
๖
๕ ช่างยนต์
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐
๓๖
๓๖
๕
๔๑
๗ การตลาด
๑๐
๑๓
๑๓
๖
๑๙
๘ อาหารและโภชนาการ
๔๐
๒๙
๒๙
๕
๓๔
๙ การสร้างเครื่องดนตรีไทย
๑๐
๓
๓
๓
๑๐ เกษตรนวัต (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๒๐
รวม
๒๐๐
๑๔๖
๑๔๕
๑๗
๑๖๒
ทั้งนี้โรงเรียนได้กาหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
และลงทะเบียนมอบตัวในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 15
(8/ปีการศึกษา 2562) วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม หลังการแก้ไข ดังนี้
๑. หน้าที่ 6 วาระที่ 1.4.3 ย่อหน้าสุดท้าย แก้ไขข้อความจาก “ทุนลดค่าเล่าเรียน” เป็น “ทุนช่วยค่าเล่า
เรียน”
๒. หน้ า ที่ 6 วาระที่ 1.4.3 ย่ อ หน้ า สุด ท้ า ย แก้ ไ ขข้ อ ความจาก “ให้ ทุ ก ฝ่ายน าไปประชาสัม พั นธ์อย่าง
กว้างขวาง” เป็น “ให้ นาเข้าที่ ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(กบง.)”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การสมัครเป็นสมาชิกคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติ ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก กกมท. ได้โดยจ่ายค่าสมาชิก
แรกเข้า 50,000 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 25,000 บาท
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4.2 การสมัครเป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
มติ
ที่ ป ระชุมเห็นชอบและอนุมัติให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทปอ. ได้ โดยจ่ายค่าสมัคร
60,000 บาท ประกอบด้วยค่าสมาชิก ทปอ. 40,000 บาท และค่าสมาชิก ASAIHL 20,000 บาท
4.3 การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติให้สมัครได้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
4.4 การสมัครเป็นสมาชิกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติให้สมัครได้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
4.5 CDTI Counseling Team
อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสาราญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ได้เสนอ
การจัดตั้ง ที ม ให้คาปรึก ษาแก่ นัก ศึก ษา (CDTI Counseling Team) เพื่อ ให้คาปรึก ษาในทุ ก ๆ ปัญ หาแก่
นักศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง CDTI Counseling Team โดยให้เพิ่มชื่อ ครู
สุรัสวดี โกมลฐิติ และ ครูอุ่นเรือน ไทยนิยม จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และให้ กาหนดสถานที่ในการให้
คาปรึก ษา รวมทั้ งติดประกาศให้นั กศึกษาทราบ กรณีมี ปัญ หาที่เกินกาลัง ให้ส่ง ต่อจิตแพทย์ที่ ปรึกษาของ
สถาบัน พ.อ. (พิเศษ) นพ. พิชัย แสงชัยชาญ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4.6 กาหนดการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Learning Express ร่วมกับสถาบันสิงคโปร์โพลิเทคนิค
ประจาปี 2020 และการพิจารณาต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือ
มติ ที่ ป ระชุม เสนอให้จัดกิจ กรรมหลังวันที่ ๑๗ ตุล าคม ๒๕๖๓ หากฝ่ายสิง คโปร์ไม่
สะดวก ให้เลือกข้อเสนอ A (ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓) และที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุข้อตกลง
ความร่วมมือ อีก ๓ ปี ตามที่เสนอ
4.7 หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2560 ได้ใช้เพื่อ
ผลิตนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เห็นสมควรปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยุคสมัย โดย
มีสรุปเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. สภาสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีมติให้ปรับปรุงรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป ทั้งจานวน รายวิชาบังคับ หน่วยกิต และเนื้อหา
๒. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ให้
มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ ภายในปีการศึกษา 2562 โดยกาหนดให้หลักสูตรมีรายวิชา
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บังคับพื้นฐาน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต และวิชาชีพเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 หน่วยกิต
๓. รายวิชาในหลักสูตรเดิม (2560) มีประเด็นเนื้อหาในหลายวิชาที่ซ้าซ้อนกัน ควรที่จะปรับปรุง บูรณาการ
เข้าด้วยกัน
๔. มีการกาหนดความต่อเนื่องของหลายวิชา ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ควรต้อง
นามาทบทวนพิจารณาถึงความจาเป็นของการกาหนดความต่อเนื่องของรายวิชาดังกล่าว
๕. ชื่อสาขาหลักและแขนงย่อย ไม่จูงใจสาหรับผู้เข้าศึกษา เพื่อการสมัครเข้าทางานในสถานประกอบการ
๖. การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับแขนงวิชาที่เปิดตามหลักสูตร (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยอธิการบดีมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) ร่วมประชุมหารือเพื่อปรับ
ให้หลักสูตรปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชื่อมต่อกับหลักสตร ปวช. และ ปวส. ได้สนิท และไม่
ซ้าซ้อนกับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีดิจิทัล (นัดประชุมหารือ บ่าย วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) หาก
สามารถสรุปได้ตามเงื่อนไข ให้เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการสถาบันต่อไปได้
4.8 ทุนสนับสนุนการเรียนปรั บพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2563
สาหรับนักศึกษาทุนภูมิภาค
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการว่า การเรียนปรับพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ดังนั้น การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนภูมิภาคจะต้องครอบคลุมระยะเวลา และค่าใช้จ่ายระหว่าง
การเรียนปรับพื้นฐานด้วย
4.9 เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ า รับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (3) , (4) และ (5) (เอกสารแนบ)
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานที่ประชุม ได้ออกจากห้องประชุม
และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมวาระนี้
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทาหนังสือด่วนที่สุดมายัง
สถาบัน เพื่อให้สถาบันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการตามมาตรา 20 (3)
และ (4) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามมาตรา 20 (3) , (4) และ (5) และให้สถาบันแจ้งชื่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามกาหนดต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 16 (9/ปีการศึกษา 2562)

หน้า 12 จาก 15

4.10 (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ และการจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓
(๒/ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้แก้ไขประกาศวิทยาลัย
เทคโนโลยีจิตรลดา ที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และผลงาน
สร้างสรรค์ และการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ในประเด็นที่สาคัญคือ (๑) การเปลี่ยนชื่อประกาศจาก
“วิทยาลัย” เป็น “สถาบัน” (๒) การปรับวงเงินทุนวิจัย เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ (๓) การปรับรายการ
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้จากทุนวิจัย หมวดค่าตอบแทน จากเดิม “ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ค่าตอบแทนผู้วิจัย และค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุนวิจัย” เป็น “ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ค่าตอบแทนผู้วิจัย และค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินทุน
วิจัย หรือไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทตลอดโครงการ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ” รายละเอียดตาม
(ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรม และผลงาน
สร้างสรรค์ และการจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ที่เสนอเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโดยให้ปรับแก้ไขภาษาและรายละเอียดปลีกย่อยโดยไม่
กระทบสาระสาคัญของ (ร่าง) ประกาศ และอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป
4.11 (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการให้ทุนแก่นักเรียน/
นักศึกษาของสถาบัน หรือผู้ที่สถาบันคัดเลือกร่วมกับสมาคม เพื่อไปศึกษาและฝึกงาน ยังสมาพันธรัฐสวิส ในสาขา
ที่เป็นความต้องการของสถาบัน โดยสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ
และสถาบันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับทุนก่อนการเดินทาง นั้น
สถาบันขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายอนาวิ ล พงศ์ พ ลาดิศั ย ผู้ รั บ ทุ นสาขาอาหาร สถาบั น HTMi Hotel and Tourism Management
Institute Switzerland เมือง Sörenberg ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาและฝึกงาน
๒. นางสาวเหมือนฝัน การปรีชา ผู้รับทุนสาขาเกษตร สถาบัน Ecole d'Agriculture du Valais - Chateauneuf
เมือง Sion ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการศึกษาและฝึกงาน
๓. นางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ ผู้รับ ทุ นสาขาวิศวกรรม/ช่างกลโรงงาน วิท ยาลัย Lehrwerkstatt fur
Mechanik เมือง Basel ใช้ภาษาเยอรมันในการศึกษาและฝึกงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับทุน โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
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มติ
ให้ประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยให้ตัดข้อความ “หรือภาษาอื่น” ออก และอนุมัติ

4.12 กรอบแนวคิดแผนระยะ 5 ปี 2565 – 2569 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบแนวคิดแผนระยะ 5 ปี (2565 – 2569)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยตั้งคณะทางานปรับปรุงร่างฯ ประกอบด้วย นางเรวดี รุ่งจตุรงค์ นางระวิวรรณ
ชัยกะเสวี นายอัครพร บุนนาค ผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และ น.ส.นันท์นภัส หวังศรีโรจน์ เพื่อเสนอรับ
ฟังความคิดเห็น ในงานสัมมนา “CDTI ก้าวไปด้วยกัน” ต่อไป
4.13 เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง (Railway Engineering Technology)
อธิก ารบดีขอให้ถอนวาระนี้ เพื่อเสนอเข้าพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วันที่ ๒๕ มีนาคม ศกนี้ก่อน
4.14 พิจารณาชื่อภาษาจีนของสถาบัน
ตามที่ ส านัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความ
อนุเคราะห์ ชื่อภาษาจีนอย่างเป็นทางการของสถาบัน เพื่อส่งให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต และสถาบันได้ขอความอนุเคราะห์
สานักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาดาเนินการ นั้น
สานักวิชาศึกษาทั่วไป ขอเสนอชื่อภาษาจีนของสถาบัน ดังนี้
吉拉达技术学院 (ออกเสียงว่า จี๋ ลา ต๋า จี้ ชู่ เสวีย เยวี่ยน) โดยคาว่า “จี๋ ลา ต๋า” คือ
Chitralada คาว่า “จี้ ชู่” คือ Technology และคาว่า “เสวีย เยวี่ยน” คือ Institute ทั้งนี้ คาว่า “จี๋ ลา ต๋า”
ล้วนมีความหมายที่เป็นมงคล
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบชื่อภาษาจีนของสถาบันตามที่สานักวิชาศึกษาทั่วไปเสนอ
4.15 เสนอ (ร่ า ง) แบบส ารวจความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็ นของนั ก ศึ ก ษา ที่ มี ต่ อ การ
ดาเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีการศึกษา 2562
อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้นาเสนอ
(ร่าง) แบบสารวจความพึงพอใจฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมั ติ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการนา (ร่าง) แบบสาราจฯ กลับไปช่วยกันพิจารณา หาก
เห็นสมควรเพิ่มเติม/แก้ไข ขอให้แจ้งไปยัง อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
ศกนี้
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กาหนดการประชุม กบส. กบค. และ กบง. ครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่
กาหนดไว้ในตาราง (ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) โดยประชุม กบส. และ กบค. ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น.
และประชุม กบง. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เลิกประชุม

เวลา 10.30 น.
นายอดิศักดิ์ ดีสมุทร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อาจารย์อัครพร บุนนาค
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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