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สารจากอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐที่ถือกำาเนิด

ข้ึนจากพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานกำาเนิดโรงเรียน

จติรลดา จากนัน้ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงขยายการศึกษา โดยทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา 

(สายวิชาชีพ) สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) และ วทิยาลยัเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

อธิการบดี

จิตรลดาเป็นวิทยาลัยเอกชน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สอนระดับปริญญาตรี ต่อมาสองสถานศึกษาน้ีควบรวมเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำาเนินการ

ของสถาบัน ยึดพระบรมราโชบายทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาเป็นพลเมืองดี ขยันทำางาน  

มีจิตอาสาและมีระเบียบวินัย นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นหลัก

รายงานประจำาปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำาขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำาเนินงานใน 

รอบปีท่ีผ่านมา ยึดหลัก “เรียนคู่งาน - งานคู่เรียน” ประกอบกับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

สนองความตอ้งการของสถานประกอบการ และชมุชน ตลอดจนปลกูฝงัการอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม และปรชัญาของสถาบนั 

นับเป็นรายงานประจำาปีฉบับแรก ภายหลังการควบรวมโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

เป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา สำานกึในพระมหากรณุาธิคุณของสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และขอขอบคุณ คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหาร บุคลากร 

ตลอดจนสถานประกอบการทีร่ว่มกันทำางานดว้ยความเพียรและมุง่มัน่ใหง้านบรรลผุลสำาเรจ็ เพ่ือสนองปรชัญาของสถาบนั

เทคโนโลยีจิตรลดา คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำาความรู้ สู้งานหนัก

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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สารบัญ

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา

สารจากอธิการบดี 

สารบัญ

สถานที่ตั้งสถาบัน

๐๓

๐๕

๐๖

๑๐๒

ประวัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

(ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒)

ภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

(ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

๑๖

๑๓

๑๘

๐๘

๐๘

๒๐

ส่วนที่

๑

ข้อมูลทั่วไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดี

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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๑. การจัดการศึกษาแบบ

 “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

๒. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

 นวัตกรรมด้านวิชาชีพ

๓. การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

๔. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

 และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

๕. การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับ

 ของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของ

 ระบบบริหารทรัพยากร

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ 

ตราสัญลักษณ์

สีประจำาสถาบัน

สีประจำาคณะ

ต้นไม้ประจำาสถาบัน

โครงสร้างองค์กรและ

การบริหารงาน

แผนยุทธศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประจำาปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

บุคลากร

อาคารสถานที่

๒๓

๒๕

๒๖

๒๗

๓๙

๙๐

๙๔

๓๙

๖๒

๖๘

๗๕

๘๘

๒๑

๒๑

๒๑

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

ส่วนที่

ส่วนที่

ส่วนที่

๒

๓

๔

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ

ด้านการเงิน

แผนการดำาเนินงานในอนาคต

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีต้นกำาเนิดจากโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น  

เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เจริญพระชันษาพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้จดัการเรยีนการสอนชัน้อนบุาล ณ พระทีน่ัง่อดุรภาค ในพระทีน่ัง่

อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ เมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โปรดเกลา้ฯ ใหท้า่นผูห้ญงิทศันยี ์บณุยคุปต์ 

เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรเพียงท่านเดียว และมีพระสหายศึกษาอีก ๗ คนเป็นนักเรียนรุ่นแรกของ

โรงเรียนจิตรลดา เมื่อสมเด็จพระบรมราชโอรสและสมเด็จพระบรมราชธิดาทรงเจริญพระชนมายุพร้อมที่จะ

ทรงศึกษา โปรดเกล้า ฯ ให้เพิ่มช้ันขึ้นตามลำาดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระบรมราชโอรสและ 

สมเด็จพระบรมราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

รวมทั้งพระราชนัดดาทุกพระองค์ เคยทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดาทุกพระองค์

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ประวัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่

๑

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
8 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราโชบายการดำาเนินการจัดการเรียน 

ก ารสอนว่ า  มีพร ะ ร าชปร ะสงค์ ใ ห้ สม เด็ จพร ะบรมราช โอรสแล ะ 

สมเด็จพระบรมราชธิดา ทรงพระอักษรร่วมด้วยนักเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีวิถีชีวิต

หลากหลายจะได้ทรงเข้าพระทัยปัญหาและสิ่งแวดล้อม รู้จักวางพระองค์ 

ได้ถูกกาลเทศะ และมีพระเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ทา่นผูห้ญิงทศันีย์ บณุยคปุต ์ดำารงตำาแหนง่อาจารย์ใหญ่ โรงเรยีนจติรลดา จนถึง พ.ศ. 

๒๕๒๖ ต่อจากน้ันท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ รับหน้าท่ีต่อมา และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
9ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงดำารงตำาแหน่งประธานบริหารโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๔๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงพระราชดำาริว่า การศึกษาสายอาชีวะเป็นการสำาคัญในการเตรียม

ทรัพยากรบุคคลของบ้านเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน

จติรลดา (สายวิชาชพี) มหีลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
10 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



พ.ศ. ๒๕๕๗

ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อการศึกษาฝ่ายวิชาชีพมั่นคงพร้อม

ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นสูงต่อไป จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาภาคอุดมศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ตั้งเป็นวิทยาลัยชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยี

จิ ต ร ล ด า  มี ส อ ง ค ณ ะ คื อ  ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  แ ล ะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 

เป็นอธิการบดี

พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรของท้ังสองคณะเป็น คณะบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจอาหาร กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร และ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าสำาหรับระบบอาคารอัจฉริยะ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ในปีเดียวกัน

ทรงพระราชดำาริว่า
การศึกษาสายวิชาชีพทั้งระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
และระดับปริญญาควรที่จะได้รวมบริหารจัดการ
เป็นหนึ่งเดียวตั้งเป็น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
11ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้รวม

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ตั้งเป็น 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในกำากับของรัฐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำารง

ตำาแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  

พรหมบุญ เป็นอธิการบดี

พร้อมจัดหลักสูตร

การเรียนการสอนภายใต้นโยบาย

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดำาเนินงานตามปรัชญาสถาบันที่ว่า

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำาความรู้ สู้งานหนัก

“เรียนคู่งาน - งานคู่เรียน”

มีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตรุ่นแรก

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
12 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
13



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
14



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
15ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์

ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รองศาสตราจารย์

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำาจร ตติยกวี 

กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหน่งอธิการบดี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
16 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



คุณหญิง

จามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์

ดร.สมชอบ ไชยเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

รองศาสตราจารย์

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กนิช บุณยัษฐิติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์

ศาสตราจารย์

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

นางทิพยสุดา ถาวรามร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
17ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์

ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รองศาสตราจารย์

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

ศาสตราจารย์

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

รองศาสตราจารย์

ดร.สมชอบ ไชยเวช

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำาจร ตติยกวี 

กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหน่งอธิการบดี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
18 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



รองศาสตราจารย์

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กนิช บุณยัษฐิติ 

นางทิพยสุดา ถาวรามร

นายอัครพร บุนนาค

คุณหญิง

จามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

รองศาสตราจารย์

ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
19ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาคผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข

รองศาสตราจารย์

ดร.อรรณพ ตันละมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

รองศาสตราจารย์

ดร.วรา วราวิทย์

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

อธิการบดี

รักษาการรองอธิการบดีรักษาการรองอธิการบดี

รักษาการคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ

รักษาการคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการจัดตั้ง
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

รักษาการผู้อำานวยการ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

รักษาการผู้อำานวยการ

สำานักวิชาศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
20 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ปรัชญา

รักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

นำาความรู้ สู้งานหนัก

• สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี

 แบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ

• บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

• อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

พันธกิจ

เรียนคู่งาน
งานคู่เรียน

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำาริ 

สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
21ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ตราสัญลักษณ์

สีประจำาสถาบัน

สีเหลือง

คณะบริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
ดิจิทัล

โรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ

สีฟ้า

สีประจำาคณะ

ต้นไม้ประจำาสถาบัน

ประกอบด้วย

๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ

๒. เครื่องหมาย (อุ) ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มาจากคำาว่า “อุณาโลม”  

แปลว่า ขนที่ขึ้นระหว่างคิ้ว อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในมหาปุริสลักษณะ 

๓๒ ประการของมหาบุรุษ เช่น พระพุทธเจ้า หรืออาจหมายถึงเครื่องหมาย

ที่อยู่ระหว่างพระขนงขององค์พระศิวเทพ อันเปรียบเสมือนเป็นพระเนตร 

ดวงที่สาม ที่มีฤทธิ์เดชมากนั่นเอง “อุ” จึงเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ 

สื่อถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม

๓. พระรัศมี เปรียบประดุจฉัพพรรณรังษี อันจะมีได้เพียงผู้มีบุญญาธิการ

เท่าน้ัน เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน ฯลฯ ในท่ีน้ี เมื่อนับแฉกแรก 

ตรงกลางเป็นหลัก แล้วนับมาทางซ้ายมือหรือขวามือ จะนับได้ด้านละ ๙ 

แฉก อนัหมายถึงรชักาลท่ี ๙ หมายความว่า สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดาได้รบั 

พระมหาก รุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถาปนาขึ้นเมื่อครั้งที่ยังเป็น

โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และได้ขยายโอกาสเป็นสถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดาสืบมา

3

1

2

สีเหลือง-ฟ้า หมายถึง สีประจำาวันพระบรมราชสมภพผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา 

คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้ า สิ ริ กิติ์  พระบรมราชิ นีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ต้นไม้ประจำาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คือ ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน มีลักษณะดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม ท้ังยังมี

คุณสมบัติที่เด่นจนได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสามสัญลักษณ์ประจำาชาติไทย และท่ีสำาคัญย่ิง คือ ดอกน้ีมีสีเหลืองตรงกับ 

สีประจำาวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น “ต้นไม้ของรัชกาลที่ ๙” 

ฟ้าหม่น
แดง

เลือดหมู
ส้ม ม่วง

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
22 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

โครงสร้างองค์กร

สำานักงาน

สถาบัน

คณะบริหาร

ธุรกิจ

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

สำานักวิชา

ศึกษาทั่วไป

โรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพ

โครงการจัดตั้ง

คณะเทคโนโลยี

ดิจิทัล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

งานตรวจสอบ

ภายใน

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

สภาวิชาการ

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลตามพระราชบัญญัติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
คณะกรรมการบริหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

• งานบริหารทั่วไป
 และสื่อสารองค์กร
• งานยุทธศาสตร์ แผน
 และงบประมาณ
• งานการเงินและบัญชี
• งานพัสดุ
• งานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
• งานระบบกายภาพ
 และโสตทัศนูปกรณ์
• งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 และนิติการ

• งานพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา
• งานวิจัย บริการวิชาการ
 และวิรัชกิจ
• งานทะเบียนและวัดผล
• งานวิทยทรัพยากร
• งานนวัตกรรมและ
 สื่อการเรียนการสอน

• งานทุนการศึกษาและ
 บริการนักเรียนนักศึกษา
• งานพัฒนาและติดตามผล
 นักเรียนนักศึกษา

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
23ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



โครงสร้างการบริหารงาน

สำานักงาน

สถาบัน

คณบดี

คณะบริหาร

ธุรกิจ

คณบดี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

ผู้อำานวยการ

สำานักวิชา

ศึกษาทั่วไป

ผู้อำานวยการ

โรงเรียนจิตรลดา

วิชาชีพ

หัวหน้าโครงการ

จัดตั้งคณะ

เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ

ผู้อำานวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

สภาวิชาการ

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลตามพระราชบัญญัติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

• หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 และสื่อสารองค์กร
• หัวหน้างานยุทธศาสตร์
 แผน และงบประมาณ
• หัวหน้างานการเงินและบัญชี
• หัวหน้างานพัสดุ
• หัวหน้างานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
• หัวหน้างานระบบกายภาพ
 และโสตทัศนูปกรณ์
• หัวหน้างานบริหาร
 ทรัพยากรมนุษย์และนิติการ

• หัวหน้างานพัฒนา
 คุณภาพการศึกษา
• หัวหน้างานวิจัย
 บริการวิชาการและวิรัชกิจ
• หัวหน้างานทะเบียน
 และวัดผล
• หัวหน้างานวิทยทรัพยากร
• หัวหน้างานนวัตกรรม
 และสื่อการเรียนการสอน

• หัวหน้างานทุน
 การศึกษาและบริการ
 นักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างานพัฒนา
 และติดตามผล
 นักเรียนนักศึกษา

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
24 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามุ่งมั่นสนองพระราชดำาริด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ของสถาบัน เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

คอื “ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเปน็ธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาตย่ัิงยืน” 

โดยพัฒนาคนในช่วงการเป็นผู้เรียนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในทุกมิติ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพตรงตาม

ศกัยภาพส่วนตน ตอบสนองยุทธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ มคีวามพรอ้มท้ังกาย 

ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องและมีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

เน่ืองจากสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดามสีถานะเปน็สถานศกึษา

ในกำากับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม จำาเป็นต้องมีแผนพัฒนาท่ีสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วางแผนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) จึง

พิจารณากำาหนดแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 

และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดำาเนินการท่ีเป็นเลิศดังกล่าว โดยท่ีประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการในการร่างแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เมื่อ 

วันที ่๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ได้มมีตกิำาหนดสาระสำาคญัของ

แผนยุทธศาสตรแ์ละเหน็ควรกำาหนดชว่งแผนยุทธศาสตรเ์พียง

สามปีก่อน คือช่วงปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ดังนี้

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำาริ

แบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม

และสิง่ประดษิฐท์ีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของ

สถานประกอบการและชุมชน

การบริการวิชาการโดยการจัดการศึกษาแบบ

“งานคู่เรียน” และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนอง

ความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ 

ชุมชน และสังคม

การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับ 

ของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 

บริหารทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
25ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



บุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันมีบุคลากรทั้งสิ้น ๒๒๑ คน 

จำาแนกเป็น

*ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประเภทของบุคลากร จำานวน (คน) ร้อยละ

ผู้บริหาร ๑๐ ๔.๕๓

ที่ปรึกษา ๙ ๔.๐๗

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการสอนในระดับปริญญาตรี ๓๗ ๑๖.๗๔

บุคลากรสายวิชาการสอนในระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี ๕๑ ๒๓.๐๘

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มบริหารจัดการ ๙ ๔.๐๗

บุคลากรสายปฏิบัติตามกลุ่มงานวิจัยและวิชาชีพเฉพาะ - -

บุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการทั่วไป ๑๐๕ ๔๗.๕๑

รวม ๒๒๑ ๑๐๐

๙ คน

บุคลากร

๒๒๑
คน

ผู้บริหาร
๑๐ คน

๙ คน

๓๗ คน

๕๑ คน

๑๐๕ คน

ที่ปรึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

สอนในระดับปริญญาตรี

บุคลากรสายวิชาการ

สอนในระดับตำ่ากว่าปริญญาตรี

บุคลากรสายปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารจัดการ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
26 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



อาคารสถานที่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งอยู่ในสำานักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เพื่อ

ดำาเนินพันธกิจที่สำาคัญทั้ง ๔ ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  

อยู่ใน ๔ อาคาร ได้แก่

มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๗,๔๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียน

ขนาด ๔๐ - ๘๐ คน จำานวน ๑๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จำานวน ๒ หอ้ง หอ้งสมดุ (วทิยทรพัยากร) จำานวน ๒ ห้อง ห้องประชมุ

ใหญ ่ขนาด ๔๐๐ คน จำานวน ๑ หอ้ง หอ้งประชมุสภาสถาบนั จำานวน 

๑ ห้อง สำานักงานสถาบัน และห้องพักผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจน

เป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ

(อาคาร ๖๐๔)

ห้องเรียน ขนาด ๔๐ - ๘๐ คน

จำานวน ๑๑ ห้อง

ห้องสมุด (วิทยทรัพยากร)

จำานวน ๒ ห้อง

ห้องประชุมสภาสถาบัน

จำานวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จำานวน ๒ ห้อง

ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๔๐๐ คน 

จำานวน ๑ ห้อง

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
27ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ

(อาคาร ๖๐๔)

พื้นที่ ใช้สอยทั้งหมด

๗,๔๐๐ ตารางเมตร

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
28 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๔๐๐ คน 

จำานวน ๑ ห้อง

ห้องประชุมสภาสถาบัน

จำานวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จำานวน ๒ ห้อง

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
29ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



มีพ้ืนที่ใช้สอยท้ังหมด ๙,๕๔๕ ตารางเมตร เป็นอาคารใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

ที่ทันสมัย ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาด ๗๐ - ๑๒๐ คน จำานวน ๑๕ ห้อง  และห้องปฏิบัติการ จำานวน ๑๔ ห้อง ได้แก่  

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการระบบอาคารอัจฉริยะ  

ห้องปฎิบัติการระบบสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการ Smart Factory ห้องปฏิบัติการ Printed Circuit Board ห้องปฏิบัติการ

โครงงานและวจิยั โรงงานตน้แบบ หอ้งปฏบิตักิารจลุชวีวิทยาทางอาหาร ห้องปฏิบตักิารเคมวิีเคราะห์อาหาร ห้องปฏบิตักิาร

ครัวไทย/ครัวนานาชาติ ห้องทดสอบประสาทสัมผัส ห้องสาธิตอาหาร  และห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพัด ซึ่งเปิดจำาหน่าย

อาหารต้นตำารับและเป็นท่ีฝึกปฏิบัติงานร้านอาหารของนักศึกษา อาคารน้ียังเป็นท่ีตั้งของสำานักวิชาศึกษาท่ัวไป และ 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

อาคาร ๖๐๕

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
30 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



อาคาร ๖๐๕

ห้องเรียน ขนาด ๗๐ - ๑๒๐ คน

จำานวน ๑๕ ห้อง

ห้องปฏิบัติการ

จำานวน ๑๔ ห้อง

พื้นที่ ใช้สอยทั้งหมด

๙,๕๔๕ ตารางเมตร

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
31ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ห้องปฏิบัติการครัว ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพัด

ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
32 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๖,๔๒๗ ตารางเมตร เป็นอาคารเดิมของโรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพใช้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช. และ ปวส.) ประกอบดว้ยห้องเรยีนจำานวน ๑๖ หอ้ง หอ้งปฏิบตักิาร 

จำานวน ๑๘ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๒๐๐ คน จำานวน ๑ ห้อง 

หอ้งสมดุจำานวน ๑ ห้อง หอ้งครวัใหญ่ จำานวน ๑ หอ้ง สำานักงานโรงเรยีน 

ห้องพักผู้บริหาร และครู

มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๒,๒๑๘ ตารางเมตร 

เปน็อาคารเดมิของโรงเรยีนจติรลดาวิชาชพี 

ใช้ เป็นพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนและ 

ปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย 

ห้องเรยีนจำานวน ๖ หอ้ง และห้องปฏิบติัการ 

จำานวน ๑๖ ห้อง

อาคาร ๖๑๑ อาคาร ๖๑๒

ห้องเรียน

จำานวน ๑๖ ห้อง

ห้องเรียน

จำานวน ๖ ห้อง

ห้องสมุด

จำานวน ๑ ห้อง

ห้องครัวใหญ่

จำานวน ๑ ห้อง 

ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๒๐๐ คน 

จำานวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการ

จำานวน ๑๘ ห้อง

ห้องปฏิบัติการ

จำานวน ๑๖ ห้อง

อาคาร ๖๑๑ และ ๖๑๒ อาคารเรียน

ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

พื้นที่ ใช้สอยทั้งหมด

๘,๖๔๕ ตารางเมตร

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
33ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบกายภาพของอาคาร ๖๑๑ - ๖๑๒  ของโรงเรียนจิตรลดา

วิชาชีพ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์ที่สดใส 

ร่มรื่น น่าเรียนยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคาร ๖๑๑ - ๖๑๒

๒. ปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียน ๒๒ ห้อง

๓. ปรับปรุงรอยรั่วช่องกระจกดาดฟ้าอาคาร ๖๑๑

๔. ปรับปรุงกันสาดอาคาร ๖๑๑ ชั้นที่ ๒,๓,๔

๕. ปรับปรุงพื้นห้องและตีเส้นทางเดินห้องปฏิบัติการอาคาร ๖๑๑ และ ๖๑๒

 ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน

 (กำาหนดแนวทางเดิน พื้นที่เครื่องจักร และตำาแหน่งการวางอุปกรณ์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ฯลฯ)

๖. งานปรับปรุงผ้าม่าน มู่ลี่ ห้องประชุม ห้องรับรอง และห้องทำางาน

๗. งานปรับปรุงพื้นม้าหิน และสวนหย่อมโดยรอบอาคาร ๖๑๑ - ๖๑๒

๘. ปรับปรุงสีรั้วและเสาฟูจิอาคาร ๖๑๑ - ๖๑๒

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
34 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



งานวิทยทรัพยากร หรือห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสำาคัญและเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการศึกษาค้นคว้า ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของ

สถาบัน โดยมีบริการรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ (หนังสือ/วารสาร) เช่นหนังสือพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ (สื่อมัลติมีเดียและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์) เช่น ตำาราอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ตลอดจนคอมพิวเตอร์สำาหรับการศึกษาค้นคว้าและทำารายงาน 

นอกจากนียั้งมบีริการห้องประชมุกลุม่ย่อย (Study room) ให้นักศกึษา คณาจารย์จองใชป้รกึษางานกลุม่อกีจำานวน ๔ ห้อง 

ปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการรวมประมาณ ๑๓,๐๐๐ รายการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานวิทยทรัพยากรดำาเนินการรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยี

จิตรลดากับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถยืมคืนระหว่างห้องสมุดและสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกันได้ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) โดยงานวิทยทรัพยากรดำาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 

AutoLIB”  ให้กับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกคนเพื่อให้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB และสามารถ

ลงรายการบรรณานุกรม (Cataloging) หนังสือ วารสาร ส่ือมัลติมีเดีย การทำาดัชนีวารสาร การให้บริการยืม-คืน ต่ออายุ

การยืม การจอง แนะนำาการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลห้องสมุด และการยืมระหว่างห้องสมุดของนักเรียน 

นกัศกึษา คร ูอาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัได ้รวมถึงการจดัหมวดหมูห่นังสือให้เปน็ระบบรฐัสภาอเมริกัน (LC : Library 

of Congress Classification) ได้เหมือนกันทั้งสองแห่ง

งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เว็บไซต์ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

เว็บไซต์ OPAC (Online Public Access Catalog) : http://lib.cdti.ac.th/

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
35ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน LC

บริเวณชั้นหนังสือให้บริการ

มุมนั่งอ่านในห้องสมุด

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
36 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ห้องสมุด

อาคาร ๖๑๑ และ อาคาร ๖๐๔

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
37ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานวิทยทรัพยากรดำาเนินการจัดทำา “โครงการรวบรวมเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศตำารับ

อาหารไทย อาหารนานาชาติ และภูมปิญัญาไทย” เพ่ืออนุรักษต์ำารับอาหารไทยดัง้เดมิ และเผยแพร่ความรูด้า้นอาหารไทย 

โดยรวบรวมและเผยแพร่ตำารับอาหารของราชสกุล ราชนิกุล ตำารับอาหารดั้งเดิม และอาหารนานาชาติเพื่อให้บริการ และ

ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาของชาติ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

โครงการรวบรวมเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศตำารับอาหารไทย

อาหารนานาชาติและภูมิปัญญาไทย

มุมหนังสืออาหารไทย

และอาหารนานาชาติ

(ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา)

รายการ

จัดซื้อปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดซื้อปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

รวมจำานวน

ที่มี ให้บริการ

จำานวนเล่มจริง/

 E-Library

จำานวนเล่มจริง/ 

E-Library

จำานวนเล่มจริง/

E-Library

หนังสืออาหารไทย ๑๔๙ /๘๒ ๘๑ /๑๐ ๒๓๐ /๙๒

หนังสืออาหาร

นานาชาติ
๑๑๕ /๘๖ ๓๘ /๕ ๑๕๓ /๙๑

รวมทั้งหมด ๒๖๔ /๑๖๘ ๑๑๙ /๑๕ ๓๘๓ /๑๘๓

หนังสืออาหารไทยและอาหารนานาชาติที่มี ให้บริการในห้องสมุดและบนโปรแกรม E-Library

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
38 ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป



การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำาให้การสื่อสารในระดับนานาชาติ 

ไร้พรมแดน เป็นความจำาเป็นอย่างย่ิงที่การอุดมศึกษาของเราจะต้องรีบปรับเปลี่ยน เคลื่อนอย่างมี Mobility การวางแผน

สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ที่มี Versatility สูง ปรับตัวไวและเท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกตลอดเวลา เป็นผู้ท่ีพร้อมเป็น 

ส่วนหน่ึงของตลาดแรงงานภูมิทวีปต่าง ๆ ของโลก นอกจากเป็นผู้มีทักษะฝีมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีใคร ๆ ก็ยอมรับ  

การรบัประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตังิานจรงิ ณ สถานประกอบการอย่างมรีะบบถอืเปน็ความรว่มมอืทีเ่รยีกว่าเปน็ระบบ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Work Integrated Learning : WIL) รูปแบบนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์ 

ความรู ้ทกัษะการทำางาน และทกัษะเฉพาะทีส่มัพันธ์กับวชิาชพี และรูจ้กัทกัษะชวิีตการทำางานทีแ่ทจ้รงิก่อนสำาเรจ็การศกึษา

เนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเรยีนรูป้ระสบการณ์การทำางานในสถานประกอบการตา่ง ๆ  

ควบคูกั่บการเรียนภาคทฤษฎใีนห้องเรยีน มุง่เน้นการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนของ

สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดาทำาความรูจ้กัและเข้าใจระบบการทำางาน ระบบบรหิาร 

จัดการของเจ้าของสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลในการ

ทำางานจริง ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าใจและใส่ใจเรื่องความปลอดภัย 

ในสถานที่ทำางาน

เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ รับ 

ผู้ที่ทำางานแล้วเข้าศึกษาในสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา และได้รับการ

รับรองวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นตาม

หลักสูตรที่แต่ละคนเข้าศึกษา 

การจัดการศึกษาแบบ

“เรียนคู่งาน”

การจัดการศึกษาแบบ 

“งานคู่เรียน”

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ
ส่วนที่

๒
การจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”๑

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
39ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



หลักสูตรที่สถาบันเปิดสอน

 เปิดหลักสูตร ๓ หลักสูตร ภายใต้การดำาเนินงานของคณะต่าง ๆ ดังนี้

๑. หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ๑. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ป.ตรี ๔ ปี)

 • กลุ่มวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 • กลุ่มวิชาธุรกิจบริการอาหาร

๒. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (เทียบโอน)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ๑. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  (ป.ตรี ๔ ปี)

๒. สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง (ป.ตรี ๔ ปี)

๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 และอิเล็กทรอนิกส์ (ป.ตรี ๔ ปี)

 • แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าสำาหรับระบบ

  อาคารอัจฉริยะ

 • แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 • แขนงเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ

๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ๑. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี ๔ ปี)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
40 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



 ระดับอาชีวศึกษาเปิดหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำานวน ๖ ประเภทวิชา ประกอบด้วย ๑๐ สาขา 

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำานวน ๔ ประเภทวิชา ประกอบด้วย ๑๓ สาขา

๒. หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 

ประเภทวิชา
ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำาลัง สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกล

ฝังตัว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

บันเทิงและดนตรี

สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)

-

ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)

-

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
41ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



จำานวนนักเรียนนักศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีจำานวนนักเรียนนักศึกษาจำานวนทั้งสิ้น ๙๘๓ คน จำาแนกเป็น

ระดับปรญิญาตร ี๔๐๗ คน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) ๑๓๘ คน และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) 

๔๓๘ คน 

โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จำานวน ๒๖๑ คน จำาเเนกเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

๑๑๕ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำานวน ๒๕ คน และระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จำานวน ๑๒๑ คน และสถาบันมีผลการสำารวจภาวะการมีงานทำาหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน ๑ ปี สามารถ 

ดำาเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
จำานวนนักเรียน

และนักศึกษาทุกชั้นปี
จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี ๔๐๗ ๑๑๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๓๘ ๒๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๔๓๘ ๑๒๑

รวม ๙๘๓ ๒๖๑

*ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ระดับปริญญาตรี

จำานวนนักเรียนนักศึกษาจำานวนทั้งสิ้น ๙๘๓ คน

ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 

๔๐๗ คน

๑๓๘ คน

๔๓๘ คน

ปวส.

ปวช.

ป.ตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๕%

๑๔%

๔๑%

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
42 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ผลการดำาเนินงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

และปริญญาตรี เนน้การจดัการศกึษาแบบเรยีนคูง่าน เปดิโอกาสให้นกัเรยีนนักศกึษาเขา้ฝกึปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

ชั้นนำาทั่วประเทศ โดยสถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง มีแนวทางความร่วมมือใน ๘ ประเด็น ดังนี้

๑. รับนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

๒. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเครือข่าย

๓. ส่งบุคลากรของบริษัท มาเพิ่มพูนความรู้ที่สถาบัน เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร

 ของสถาบัน

๔. บริษัทคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นพนักงานประจำา

๕. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

๖. บริการวิชาการร่วมกัน

๗. ทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

๘. ทำาวิจัยร่วมกัน

การจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน”

ชื่อสถานประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยี

๑. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) ๒. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน)

๓. บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด ๔. บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำากัด

๕. บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด ๖. บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำากัด

๗. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำากัด ๘. บริษัท ภัทรเมธากิจ จำากัด

๙. บริษัท อาซีฟา จำากัด (มหาชน) ๑๐. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด

๑๑. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำากัด ๑๒. บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

๑๓. บริษท ชาร์ป ไทย จำากัด ๑๔. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

๑๕. บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) ๑๖. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำากัด

๑๗. บริษัท ไทยโตชิบา (ไทยแลนด์) จำากัด ๑๘. บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

๑๙. บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ๒๐. บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
43ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ชื่อสถานประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยี (ต่อ)

๒๑. บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด ๒๒. บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำากัด

๒๓. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด ๒๔. บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำากัด    

๒๕. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ๒๖. บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

๒๗. บริษัท เวอร์ชวล ลิ้งค์ โซลูชั่นส์ จำากัด ๒๘. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำากัด (มหาชน)

๒๙. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด ๓๐. บริษัท เฟสโต้ จำากัด

๓๑. บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำากัด ๓๒. บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำากัด

๓๓. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำากัด ๓๔. บริษัท เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

๓๕. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ๓๖. บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำากัด

๓๗. บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ๓๘. บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำากัด

๓๙. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำากัด ๔๐. บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

๔๑. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด ๔๒. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด

๔๓. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำากัด (มหาชน)    ๔๔. บริษัท อาร์เอฟเอส จำากัด

๔๕. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)     ๔๖. บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

๔๗. บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำากัด   ๔๘. บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำากัด      

กลุ่มโรงแรม อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค

๑. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ๒. โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

๓. โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ ๔. โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

๕. โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ ๖. โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

๗. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ๘. บริษัท เกษมกิจ จำากัด

๙. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ๑๐. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด

๑๑. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำากัด ๑๒. บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)

๑๓. บริษัท อาหารสากล จำากัด (มหาชน) ๑๔. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)

๑๕. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำากัด ๑๖. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

๑๗. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด ๑๘. บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำากัด

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
44 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ชื่อสถานประกอบการ

กลุ่มโรงแรม อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค (ต่อ)

๑๙. กลุ่มบริษัท นำ้าตาลไทยรุ่งเรือง ๒๐. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

๒๑. บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด       ๒๒. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน)

๒๓. บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) ๒๔. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำากัด (มหาชน)

๒๕. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด ๒๖. บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

๒๗. บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำากัด (มหาชน) ๒๘. บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

๒๙. บริษัท มัดแมน จำากัด (มหาชน) ๓๐. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)

๓๑. บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำากัด ๓๒. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

๓๓. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ๓๔. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

๓๕. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิทเทม จำากัด ๓๖. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๓๗. บริษัท เวอร์เนียร์ (ประเทศไทย) จำากัด ๓๘. ร้าน “ข้าว”

๓๙. ร้าน Blue Elephant (บลู เอเลเฟ่นท์)

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ

๑. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ๒. มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

๓. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ๔. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เชียงใหม่ ๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

๗. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๘. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๙. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๑๐. สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

๑๑. สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้ ๑๒. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓. สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(องค์การมหาชน)

๑๔. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน 

(ประเทศไทย)

๑๕. สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ๑๖. สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์

๑๗. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ๑๘. สถาบันเยอรมัน - ไทย

๑๙. กรมสรรพากร ๒๐. สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
45ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ชื่อสถานประกอบการ

สถาบันการศึกษา

๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๔. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๗. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๙. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ๑๐. สถาบันกันตนา

๑๑. วิทยาลัยดุสิตธานี ๑๒. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

๑๓. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ๑๔. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

๑๕. โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ ๑๖. บริษัทจำาลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBA)   

๑๗. Tianjin-Sino German University of Applied Science ๑๘. Guizhou Equipment Manufacturing Vocational College

๑๙. Leshan Vocational and Technical College ๒๐. Guizhou Polytechnic of Construction

๒๑. Guizhou Light Industry Technical College ๒๒. Peking University

๒๓. Temasek Polytechnic ๒๔. Singapore Polytechnic

การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนคู่งาน ผ่านความร่วมมือดังกล่าวทำาให้สถาบันสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง 

เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดงาน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ จำานวนมาก

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
46 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล 

“ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ให้แก่คณะนักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีนักเรียน

ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน คือ นายวิศิษฏ์ สิงหพันธุ์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขา

วิชาช่างยนต์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายวิศิษฏ์ สิงหพันธ์ุ เป็นนักเรียนท่ีได้รับรางวัลเรียนดี  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐ และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

วิชางานเครื่องยนต์ จากการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๓

รางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”
(๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
47ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด 

การแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏครั้ งปฐมฤกษ์  

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

มีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เข้าร่วมแข่งขัน ๑,๑๒๐ คน จาก ๔๙ สถาบัน  

ผลการแข่งขัน นักเรียนนักศึกษาของสถาบันได้รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดทำาอาหารไทยระดับ ปวช.  

(ทีม ๓ คน) รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทำาอาหาร

นานาชาติระดับ ปวส. (ทีม ๓ คน) และรางวัลชมเชยการ

แข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ ระดับ ปวช. ๑๑ คน  

ระดับ ปวส. ๒ คน โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี  และ 

เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิ 

ร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล 

เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษา

การแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฏ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
48 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

อาหารรายการ Thailand’s International Culinary Cup 

(TICC) 2019 ครั้งท่ี ๑๖ จัดข้ึน ณ ศูนย์ประชุมไบเทค 

บางนา จำานวน ๕ คน ครูผู้ควบคุม  นายภาณุพงศ์  

สวัสด์ิทัศน์ นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ และนายฉัตรเพชร  

ชมใจ ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลทั้ง  ๕ คน (ชนะเลิศ 

เหรียญทอง เหรยีญเงนิและเหรยีญทองแดง รวม ๖ เหรยีญ

และ รางวัลชมเชย ๑ รางวัล) รายละเอียดดังตาราง

รางวัลการแข่งขันการประกอบอาหาร

การแข่งขันทักษะอาหารรายการ
Thailand’s International
Culinary Cup (TICC) 2019

(๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒)

รายการ ชื่อ - สกุล ระดับ คะแนน รางวัล

Classic Thai Cuisine นายเผดิมยศ เเก้วชาญศิลป์ ปวช. ๒ ๙๑ The Best 

of Classic

Thai Cuisine - 

Gold Medal

นายพศิน เธียรปรีชา ปวช. ๓ ๘๔ Silver Medal

Modern Thai Cuisine นางสาวพาณิภัค จิรรัชชกิจ ปวช. ๓ ๘๒ Silver Medal

นายพศิน เธียรปรีชา ปวช. ๓ ๘๐ Silver Medal

นายธนสรณ์ ศรีสิยวรรณ ปวช. ๒ ๗๐ Bronze Medal

Western Cold Plated Dessert นายธนัญชนก ลีฬหาพนากุล ปวช. ๓ ๘๔ Silver Medal

Western Hot Plated Dessert นายธนัญชนก ลีฬหาพนากุล ปวช. ๓ ๖๗ Diploma

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
49ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท

วชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรนวตั (Innovative 

Agriculture) เพ่ือรองรบันโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด้าน

การเกษตร จัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา 

(Dual Education) ร่วมกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

อำาเภอวังจันทร ์ จังหวัดระยอง สังกัดสำานักงาน 

การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต ๑๘ การเรียนการสอน

เป็นรปูแบบบรูณาการโดยใช้ Project Based Learning 

โดยในวิชาสามัญนักเรียนจะเรียนตามแผนการเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวังจันทร์

วิทยา สอนโดยครูของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในส่วน

วิชาชีพทางด้านการเกษตรจัดสอนโดยโรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพ โดยคณะครูของโรงเรียนจิตรลดา

วิชาชพี กับครูของโรงเรยีนกำาเนดิวิทย์และวิทยากรจาก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) สถาบันการศึกษาต่างๆ และสถาบันปลูกป่า

วังจันทร์ บริษัทปตท. จำากัด (มหาชน) ตลอดจนการ

ลงมอืปฏบิตัจิรงิในห้องปฏิบตักิารโรงเรอืนอจัฉรยิะท่ีมี

การควบคุมระบบการให้นำ้า อุณหภูมิ และความชื้น

ภายในโรงเรือน ด้วย Application ใน Smartphone

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดหลักสูตรใหม่ตามพระราโชบายและความต้องการของประเทศ ดังนี้
 

ระดับอุดมศึกษา

• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับอาชีวศึกษา

• เปิดหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร ได้แก่

การเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่
ตามพระราโชบายและความต้องการของประเทศ

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สาขาการสร้างเครือ่งดนตรไีทย : นกัเรยีนสาขาการสร้างเครือ่งดนตรไีทย

จะได้ศกึษาดงูานท่ีบ้านช่างดนตรไีทยทีเ่ป็นบรมครใูนสาขาต่าง ๆ  ได้เรยีนรูก้ารสร้างเครือ่งดนตรไีทยจากการปฏบิตัจิรงิ 

โดยเดินทางไปเรียนการสร้างเครื่องดนตรีไทยท่ีโรงเรียนสมชัยดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ Active Learning  

จดัรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ Product based Learning โดยมคีรภููมปัิญญาเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์

ตรง นอกจากนียั้งได้ศกึษาพันธ์ุไม้ทีใ่ช้ในการสร้างเครือ่งดนตรไีทยในรายวิชาวิวฒันาการและงานช่างเครือ่งดนตรไีทย

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
50 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



กิจกรรม การศึกษาดูงานบ้านช่างดนตรีไทย

ศึกษาดูงาน บ้านพันจ่าเอกชัยนรินทร์ แถมมีทรัพย์ (ช่างนคร) นายช่างผู้สร้าง

เครือ่งเปา่ไทยคนสำาคญั มคีวามเชีย่วชาญในการสรา้งเครือ่งเปา่ไทยทุกประเภท 

ณ หมู่บ้านร่วมเก้ือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

นกัเรยีนและเพ่ิมพูนความรู ้ประสบการณ์อนัเปน็ประโยชนใ์นทักษะวิชาชพีต่อไป  

(๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

ศึกษาดูงานบ้านครูดนตรีไทย

ศึกษาดูงาน กับอาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง (ช่างภูมิใจ) เก่ียวกับ 

เครื่องหนังไทย ณ บ้านดนตรีไทยรื่นเริง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานคร (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ศึกษาดูงาน  บ้านอาจารย์ธีรพันธ์ุ  

ธรรมานุกูล (ช่างต้อย) นายช่างผู้สร้าง

ซอคนสำาคัญ มีความเชี่ยวชาญในการ

สร้างซอทุกประเภท ได้แก่ ซอด้วง ซออู้

และซอสามสาย 

ศึกษาดูงาน กับอาจารย์วาทิต ไทรวิมาน (ช่างจ้อน) 

อดีตนายช่างใหญ่ของตำานาน “ดุริยบรรณ” ช่างทำา 

ซอสามสายคนสำาคัญของประเทศไทย ณ ดุริยางค์ไทย

อุตสาหกรรม อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
51ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ

สมองกลฝังตัว : ใช้ระบบ PBL (Project Based Learning) เป็นตัวขับ

เคลื่อนการเรียนรู้แนวฐานวิทยาศาสตร์ โดยในชั้นปีท่ี ๑ นักเรียนจะได้

ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการองค์กรท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือสร้างแรง

บันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ ของ Embedded System ศึกษาวิชาศึกษา

ทั่วไป (ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) พ้ืนฐานงานช่างไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ งานเขียนแบบเทคนิค งานเชื่อมโลหะแผ่นและงานฝีมือ

อื่นๆ ในชั้นปีต่อ ๆ ไป นักเรียนจะได้ทำาโครงการหุ่นยนต์ท่ีเพ่ิมความ 

ซับซ้อน (Embedded) มากย่ิงข้ึนตามชั้นปี จนถึงชั้นปีท่ี ๓ เป็นโครงงาน

รถไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติตลอดจนโครงงานพิเศษ 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นักเรียนนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้รับทุนการศึกษา

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำานวนมากดังนี้

๑. นกัศกึษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปี ๑ จำานวน ๒ คน ได้รบัทนุพระราชทาน

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 

สาขาวิชา E–commerce เป็นเวลา ๑๐ เดอืน ณ วิทยาลยัเทคนิคเล่อซาน มณฑลเสฉวน  สาธารณรัฐประชาชนจนี 

๒ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปี ๓ จำานวน ๓ คน สอบผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จาก 

โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

E–commerce ที่ Tianjin Light Industry Vocational Technical College ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปี ๓  จำานวน ๒ คน สอบผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสาขาวิชาธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ และสาขาวิชาธุรกิจการท่องเท่ียว ของสภาการศึกษานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เรียน ๓ ปี) ผ่านสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

๔. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว (ทวิวุฒิศึกษา) 

จำานวน ๕ คน ได้รบัทนุการศกึษาประเภทค่าเล่าเรยีนและค่าทีพั่ก ระยะเวลา ๒ ปี จากสถาบนั Guizhou Light Industry 

Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเดินทางไปศึกษาใน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
52 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับเครือข่ายสถานประกอบการชั้นนำา

สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน รวม ๑๕ แห่ง 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ

เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ

ประสานความร่วมมือทางวิชาการ

และขยายโอกาสทางการศึกษาให้

กับนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน 

ตามนโยบาย

“เรียนคู่งาน - งานคู่เรียน”

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

• บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

• บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จำากัด

• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด

• บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

• บริษัท อาซีฟา จำากัด (มหาชน)

• บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำากัด

• บริษัท บี.กริม. เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

• บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำากัด

• บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด

• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ

 อนามัยในการทำางาน (ประเทศไทย)

• สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย

• สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• สถาบันไทย - เยอรมัน (TGI)

• โรงเรียนวังจันทร์วิทยา และ

• โรงเรียนกำาเนิดวิทย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการ กับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ 

ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) โดยมีกรอบแนวทางความ 

ร่วมมอืมุง่เนน้การสรา้งโอกาส พัฒนาความรูแ้ละทกัษะ

ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือให้

นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

(๑๘ กันยายน ๒๕๖๒)

(๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
53ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตามหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษาดูงานสถานประกอบการ

นักศึกษาชั้ นปีที่  ๓  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท

ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จำากัด โดยนกัศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารทำางานของ

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ตลอดจนฝกึเขียนและแปล

คู่มือการใช้งาน การบำารุงรักษาเครื่องจักร

นกัศึกษาระดบัชัน้ปท่ีี ๔ คณะบรหิารธุรกิจ เข้าฝกึงานในรายวิชาสหกิจศกึษาภาคเรยีนท่ี ๒ ประจำาปกีารศกึษา ๒๕๖๑ จำานวน 

๖๒ คน แบ่งเป็น สาขาการตลาด จำานวน ๒๕ คน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำานวน ๑๘ คน และสาขาธุรกิจอาหาร จำานวน  

๑๙ คน ในสถานประกอบการต่าง ๆ จำานวน ๒๗ สถานประกอบการ

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพนำานักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดูงาน

สถานประกอบการเพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน และมีความคิดสร้างสรรค์ ณ บริษัทลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำากัด บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำากดั ศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

สถาบนัวทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ ศนูย์การเรยีนรู้ ทรู ดจิติอล พารค์ 

และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

(๑๔ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๑๔ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
54 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

สถาบันปลูกป่า ปตท.

การศึกษาดูงาน

บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด

การศึกษาดูงานชุมชน

โรงเรียนจิตรลดาวชิาชีพนำานักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปทีี ่๑ สาขาวชิาเกษตรนวตั เข้ารว่มการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดการแปลง 

และการปลูกผักเบื้องต้น” ในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ณ 

ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบ

นิเวศ ปตท. อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำานักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ศึกษา

ดูงาน บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัดเพ่ือศึกษาการ

ควบคุมทางไฟฟ้าระบบ SCADA (Supervisory Control 

and Data Acquisition) ซึ่งเป็นการควบคุม กำากับดูแล 

และเก็บข้อมูลที่ได้จากการผลิตนำ้าประปา และบำาบัด 

นำ้าเสียในขั้นตอนต่าง ๆ  เพ่ือควบคุมการทำางานให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความ 

เสียหายในระบบน้อยที่สุดโดยได้เดินชมและรับฟังการ

บรรยาย เรื่องกระบวนการบำาบัดนำ้าเสีย และการผลิต 

นำ้าประปาในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรอง

อธิการบด ีนำานักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

(ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ ๑ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำาเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในรายวิชาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

(๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
55ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



กิจกรรมการศึกษาดูงาน

บริษัทเซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำากัด

การศึกษาดูงานการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

การศึกษาดูงาน บริษัท พี.เอส.เจ เอเนอร์จีเซฟ จำากัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำานักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ

ชั้นปีที่ ๔ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท 

เซอร์คิตอินดัสตรีส์  จำากัด ตำาบลอ้อมน้อย อำาเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตแผ่น PCB แต่ละรูปแบบ ตลอดจนการควบคุม

คุณภาพด้วย วิธีการของ ๕ส และไคเซน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำานักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ศึกษา

ดูงาน ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย

ได้รับความรู้เก่ียวกับศูนย์ซ่อมบำารุงคลองบางไผ่โครงการ

รถไฟฟ้าสายสมีว่ง ในการบรหิารจดัการการเดนิรถไฟและ

การจัดการภายในศูนย์ซ่อมบำารุง รวมถึงความปลอดภัย

ในการทำางาน

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมนำานักศึกษาชัน้ปท่ีี ๔ เข้ารว่มศกึษาดงูาน บรษิทั พี.เอส.เจ เอเนอรจ์เีซฟจำากัด ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ

ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบรักษาความปลอดภัย สำาหรับงานที่ต้องการความชำานาญสูง อาทิ โบราณสถาน และ

สถานที่ราชการต่าง ๆ โดยได้พัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยใช้เครื่อง Power Controller ควบคุมปริมาณแสงสว่าง

ให้เหมาะสม

(๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)

(๓ เมษายน ๒๕๖๒)

(๒๙ เมษายน ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
56 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การศึกษาบูรณาการนอกสถานที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

LINK CAMPUS CABLING 2019

โครงการ“เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑”

คณะครแูละนักศกึษาระดบั ปวส. ชัน้ปทีี ่๒ สาขาเชฟอาหาร

ไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าร่วมศึกษาบูรณาการ 

นอกสถานที่ ณ ร้านอาหาร Blue Elephant ถนนสาธรใต้ 

กรุงเทพ ในหัวข้อ “Concept การเปิดร้านอาหารไทย” 

กับวิทยากรพิเศษ “เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้” โดยร่วม

ฟังบรรยายพิเศษ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ทำาเลท่ีตั้ง 

การจัดตกแต่งร้าน การหาแหล่งทุนและการจัดตกแต่ง

อาหาร ตลอดจนนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มประกอบอาหาร

ไทยในเมนูต้นตำารับของร้าน “แกงกะหรี่ไหมฝัน” เพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจ และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพให้

กับนักศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ LINK CAMPUS 

CABLING 2019 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับระบบ

สายสัญญาณคอมพิวเตอรแ์ละโทรคมนาคม ความสำาคญั

ของระบบโครงขา่ยสญัญาณทีม่ปีระสทิธิภาพสงู สามารถ

รับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ด้วยความเร็วสูง และมีความ

ปลอดภัยสูง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำา

นักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ “เสริมสร้างทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑” 

ณ บ้านพักสวัสดิการตำารวจพลร่ม 

ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี

(๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

(๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
57ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



โครงการอบรมการใชง้านหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม

KUKA Robot

โครงการ CDTI Youtuber

เที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรม

การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA Robot บริษัท 

เวสเทิร์นดิจิตอล ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) โดยบริษัท 

ได้มอบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA ให้กับสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เน้ือหา 

การอบรมประกอบด้วย การใช้ Control Panel ในการ

ควบคมุส่ังงานหุน่ยนตใ์นลกัษณะตา่ง ๆ  และการตอ่ใชง้าน

ร่วมกับเซ็นเซอร์ ณ ห้องแสดงอินโนเวชั่น และเทคโนโลยี

ต่าง ๆ ของบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

อธิการบด ีและ ดร.พีรสณัห ์บณุยคปุต ์ทีป่รกึษาอธิการบด ี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงิน

รางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา โครงการ “CDTI Youtuber เที่ยวงานอุ่นไอรัก 

คลายความหนาว” ทีมท่ีชนะเลิศ ได้แก่ “มาประเดี๋ยว 

แป๊ปเดียวเล้ียวกลับ” รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  

“แก๊งแมวเหมียว”  รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่   

“TFI RETURN” ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา

(๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

(๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
58 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



โครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่าง

สำาหรับนักศึกษาใหม่

โครงการ

พัฒนาผู้นำานักศึกษา

เปน็โครงการทีน่กัศกึษาใหมข่องคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมประจำาปกีารศกึษา 

๒๕๖๒ จำานวน ๔๑ คน ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าร่วมการเรียนการฝึก

ทักษะพ้ืนฐานทางช่าง ได้แก่ งานตะไบ งานเลื่อย งานเจาะ ฯลฯ งานในสาขา 

เครื่องกล ได้แก่ งานกลึง งานกัด ฯลฯ และงานในสาขางานเชื่อม ทั้งเชื่อมไฟฟ้า 

และเชื่อมเชื่อมแก๊ส ซึ่งมีอาจารย์บัณฑิต มหาศรานนท์ อาจารย์พรพิทักษ์  

หิมวัลย์ อาจารย์ณัฐพล วงษ์อุบล อาจารย์กฤษดา อนามนต์ และอาจารย์ชวลิต 

ตาปนานนท์ (อาจารย์มาช่วยงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) เป็นวิทยากร
สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาจัด

โครงการ พัฒนาผู้ นำ านั กศึ กษา 

(คณะกรรมการบ ริหารสโมสร

นักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

บริหาร ธุร กิจ)  ณ Go Gen ius 

Learning Center ตำาบลพญาเย็น 

อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือฝึกการทำางานร่วมกันเป็นทีม 

การวางแผนงาน การทำางานเป็น

ระบบ ตลอดจนรับทราบกฎเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ

สถาบัน

(๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
59ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



โครงการ

New Gen Techno

ครั้งที่ ๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำา

นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้

หัวข้อ “New Gen Techno ครั้งที่ ๑” 

ณ บ้านธารทพิย์ อำาเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นนักธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นนักธุรกิจให้กับนักศึกษา 

ชั้นปีที่ ๔ ที่จะสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๘๐ คน ณ อาคาร

ที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการจัดกิจกรรม 

ผา่นเกมส ์ซึง่จำาลองการบรหิารจดัการรา้น และฝกึทกัษะการตดัสนิใจทางธุรกิจ

ให้กับนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจต่อกระบวนการในการตัดสินใจ 

ทางธุรกิจมากขึ้นโดยประเมินจากการลงทุนกิจการ การวางแผนกิจการ  

การตั้งราคาขายและต้นทุน และติดตามจากผลของรายได้ที่เกิดขึ้น

(๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
60 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



โครงการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม

สำาหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

การแนะแนวการศึกษาต่อ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวน ๖๒ คน โดยปรับความรู้ทางด้านวิชาการ และ 

ปูพื้นฐานความเป็นนักธุรกิจให้กับนักศึกษา ณ Go Genius Learning Center  

ตำาบลพญาเย็น อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการประเมิน พบว่า 

นักศึกษามีความเข้าใจเน้ือหาทางด้านวิชาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

และมีความรู้จักความเป็นตัวตนทางธุรกิจ ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

งานบรหิารท่ัวไปและส่ือสารองคก์ร พร้อมด้วยคณะบรหิารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม โครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยีดจิทัิล และฝา่ยกิจการนักเรยีนและ

นักศึกษาออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการการรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเรียนดี โควตานักเรียน 

และนักศึกษาในส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒) แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 

และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง

(๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
61ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ๒

โดยสถาบันจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วงเงินโครงการละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรงบประมาณ 

ให้อาจารย์ไปนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ นานาชาติ และจัดให้มีรางวัลผลงานตีพิมพ์ในระดับต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และ 

ผลงานสรา้งสรรค์ ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิากภายนอกและภายในเปน็ผูพิ้จารณาจดัสรรทุน มงีานวิจยั บรกิารวิชาการ

และวิรัชกิจ เป็นผู้ประสานงานการขอทุน อำานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินทุนงวดต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ขา่วสารการใหท้นุวจิยัจากท้ังภายในและภายนอก ประสานงานให้เกิดความร่วมมอืกับสถาบนัการศกึษาอืน่และเครอืขา่ย

สถานประกอบการเพ่ือสรา้งผลงานวจิยัรว่มกัน ตลอดจนประสานงานดา้นการขอกำาหนดตำาแหนง่ทางวิชาการของคณาจารย์ 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันมีผลการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีนโยบายส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านงานวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เครือข่ายสถานประกอบการและชุมชน งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรยีนการสอนและงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีอ่าจารยส์ามารถตีพมิพ์ผลงานในวารสารวชิาการระดบัชาติ

และนานาชาติ และนำาไปใช้ประกอบการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการได้

จำานวนโครงการวิจัยและงบประมาณด้านการวิจัยของสถาบัน

คณะ/สำานักวิชา

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

คณะบริหารธุรกิจ ๘ ๒๔๙,๑๒๕ ๓ ๔๕๑,๓๕๐ ๑ ๕๐,๐๐๐

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๗ ๔๑๘,๒๔๐ - - ๓ ๖๑๙,๒๐๐

สำานักวิชาศึกษาทั่วไป - - ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๑๕ ๖๖๗,๓๖๕ ๕ ๕๗๑,๓๕๐ ๕ ๙๖๙,๒๐๐

* ทุนวิจัยระดับคณะ

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
62 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลักษณะผลงานทางวิชาการ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ รวม

ประชุมวิชาการนานาชาติ ๒ ๔ ๑ ๒ ๑ ๑๐

ประชุมวิชาการระดับชาติ ๓ ๒ ๗ ๘ ๕ ๕ ๓๐

วารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม ๑) ๑ ๑ ๒

วารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม ๒) ๑ ๑ ๒

วารสารวิชาการ (ฐานข้อมูลสากล) ๑ ๑

อนุสิทธิบัตร ๑ ๒ ๑ ๔

รวม ๔ ๖ ๑๓ ๑๒ ๘ ๖ ๔๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการจำานวน 

๓ ราย และเทียบตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน ๒ ราย ดังนี้

อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ 

๑. ดร.สันทนีย์ ผาสุข เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภูมิศาสตร์

๒. อาจารย์ปเนต เสรีรังสรรค์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ

๓. อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ได้รับการเทียบตำาแหน่งทางวิชาการ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ เทียบตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ เทียบตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การขอกำาหนดตำาแหน่งและเทียบตำาแหน่งทางวิชาการ

หัวข้อโครงการวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ/สำานัก

การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหาร

และวัสดุอินทรีย์
รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบสำาหรับการเรียนรู้ อาจารย์อุดมศักดิ์ แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การพัฒนาเซกเวย์เพื่อการศึกษา อาจารย์ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การใช้ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการร้านอาหาร

ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
อาจารย์สุรัตนา นิลพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาทุนทาง

วัฒนธรรมอาหารบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำาบลหนอง

พันทา อำาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำานักวิชาศึกษาทั่วไป

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
63ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



คณาจารย์ของสถาบันได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ “รางวัล 

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” จาก ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

“แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่านแสงที่มองเห็นแบบโอเพ่นซอร์ส สาธิตผ่านระบบพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ” 

คณะผู้ประดิษฐ์คิดค้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชร นันทิวัฒนา หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ ดร.คทา จารุวงศ์รังสี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

เติมพงษ์ ศรีเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ จากสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมประกวดผลงาน ในงาน “มหกรรมงานวิจัย 

แห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในโครงการรางวัล 

นกัคิดสิง่ประดษิฐร์ุน่ใหม ่ประจำาป ี๒๕๖๒ ระดบัอดุมศึกษา กลุ่มเครือ่งมอือปุกรณ์อจัฉรยิะ ระบบเครือ่งกลท่ีใชอ้เิล็กทรอนิกส์

ควบคุม จำานวน ๒ เรื่อง และโครงการ Innovations for Street Food ประเภทอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ 

เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจจำาหน่ายอาหารริมทาง จำานวน ๑ เรื่อง ซึ่งผลการประกวด ได้เหรียญรางวัลจำานวน ๒ เหรียญ ได้แก่ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน - จากเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิสำาหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ และ

รางวัลระดับเหรียญบรอนซ์ - จากเรื่องระบบยืม - คืน เครื่องมือห้องปฏิบัติการสำาหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  

และนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเกียรติบัตรจากสำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา

นักศึกษาได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงานวันนักประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา กอเจริญ

กับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ

(๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
64 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการแข่งขัน  

Food Innopolis Innovation Contest 2018/19 จัดโดย 

Food Innopolis Thailand  ภายใตก้ารกำากับของสำานกังาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

นวตักรรมแหง่ชาต ิโดยนักศกึษาท่ีเข้ารว่มแข่งขันประกอบ

ดว้ยนักศกึษาระดบัชัน้ปทีี ่๓ คณะบรหิารธุรกิจ สาขาธุรกิจ

อาหาร จำานวน ๓ คน และ สาขาการตลาด จำานวน ๑ คน 

ร่วมกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะบรหิารธุรกิจ ไดส้ง่ผลงาน Ficus carica pudding for 

Aging consumers นวัตกรรมอาหารเสรมิพุดดิง้ทีม่คุีณคา่

ทางอาหารสูงเพื่อผู้สูงอายุจากลูกมะเดื่อฝรั่ง เข้าประกวด 

ในงานประกวดแข่งขันนวัตกรรม The International 

Invention, Innovation & Technology Exposition (ITEX) 

คร้ังท่ี ๓๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีผล

งานเข้าประกวดมากกว่า ๙๐๐ ผลงาน จาก ๒๑ ประเทศ  

มีอาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร พร้อมด้วยนักศึกษาจำานวน  

๔ คน จาก ๒ สาขา ประกอบดว้ย นางสาวจารมุน คุม้วงษ,์ 

นางสาวอตพิร ทองใบโต, นางสาวศภุธิน ีบวัเงนิ สาขาวิชา

การประกวดแข่งขัน

Food Innopolis Innovation Contest

2018/19

รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม

ระดับนานาชาติ

มหิดล สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ จำานวน ๑ คน โดยใช้ชื่อทีมว่า Healthy for you มีอาจารย์ณัฐพงศ์  

วีระทวีพร เป็นผู้ดูแล แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสำาหรับผู้สูงอายุ ลักษณะ

คล้ายพุดดิ้งผลิตจากผลของลูกมะเดื่อฝรั่งที่ผ่านกระบวนการย่อย และทำาให้เข้มข้นผสมกับ โบรมีเลน ซึ่งเป็นเอนไซม์ของ

สับปะรด ขึ้นรูปให้มีลักษณะคล้ายพุดดิ้ง และเม็ดไข่มุก ประกอบด้วย ถ่ัวแดง ถ่ัวดำา และงาขี้ม่อน ข้ึนรูปให้มีลักษณะ 

ทรงกลม ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ Figgy Healthy

ธุรกิจอาหาร และ นางสาวมนสิชา สุวัจนานนท์ สาขาการตลาด เจ้าของผลงานพร้อมทั้ง ดร.เดวิด มกรพงศ์ อาจารย์พิเศษ 

ในรายวิชาธุรกิจอาหารเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมงาน ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล จากการประกวด ประกอบด้วย เหรียญเงิน 

ITEX 2019 SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ Commending Excellent and Creative Effort to Invent จากฮ่องกง  และ

ใบประกาศเกียรติคุณ การแสดงผลงานนวัตกรรมจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒)

(๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
65ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.เอเดน วูน 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยมีกรอบแนวทาง 

ความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษา คณาจารย์ 

และงานวิจัยของทั้งสองสถาบันร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการ

ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับเครือข่าย

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถาบนัไดเ้ชญิ Assoc. Prof. Dr. Anil Kumar Anal, Head, Department of 

Food Agriculture and Bio Resources สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Emerging Trends and Innovations in Quality 

Ingredients and Safety in Food Industry” (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และ

ได้เชิญ Prof. Deepak Sharma, Vice President for Academic Affairs, 

AIT มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ 

ดา้นการวจิยัรว่ม ๓ ฝา่ย ระหวา่งสถาบนัเอไอท ีสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา  

และสถานประกอบการเครือข่ายที่สนใจ (บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน),  

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท เกษมกิจ จำากัด

เข้าร่วมรับฟัง)

การบรรยายพิเศษเพือ่หาแนวทางความรว่มมือ

กับ AIT และสถานประกอบการ

(๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
66 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สถาบนัไดเ้ชญิ Prof. Brandon Howell จาก School of Public 

Health, Indiana University มาบรรยายพิเศษเรื่อง Food & 

Beverage Operations and Its Linkage to Public Health 

เพ่ือเป็นบริการวิชาการให้กับเครือข่ายสถานประกอบการ 

ที่สนใจ และหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเวทีประกวดผลงาน 

โครงงานนักศึกษาซึ่งเป็น Final Project ณ บริเวณโถง 

ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๔ ภายใต้หัวข้อ ภูมิปัญญานักเทคโนโลยี

สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม มีโครงงาน

นักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดทั้งสิ้น ๑๖ โครงงาน 

โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ๖ โครงงาน ได้แก่

(๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา 

การประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริม

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ตอบโจทย์สถานประกอบการและชุมชน

รางวัลชนะเลิศ

“ระบบทำาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์”

รางวัลรองชนะเลิศ

“เครื่องวัดอุณหภูมิสำาหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว”

รางวัลรองชนะเลิศ

“เครื่องประกอบแผ่นกั้นด้วยระบบอัตโนมัติ”

และ รางวัล Popular Vote “เครื่องแต่งหน้าเค้ก”

รางวัลชมเชย

“เครื่องปรับสภาพแวดล้อมสำาหรับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

รางวัลชมเชย

“การพฒันาระบบการตรวจสอบและเกบ็คา่การใชพ้ลงังานไฟฟา้

ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นและ Cloud Computing”

(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
67ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเจ้าภาพ 

จั ด ก า ร อ บ ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ ชิ้ น ส่ ว น 

ยานยนต์อุตสาหกรรม ๔.๐ ให้กับนักเรียน

นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วม

การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ 

ครั้งที่ ๒ ภายใต้งานนิทรรศการสื่อการ

สอนใหม่ “Worlddidac Asia 2019” ณ 

อาคาร ๖๐๕ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

กรุงเทพฯ

การเป็นเจ้าภาพจัดอบรม

ก่อนการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ๔.๐ 

การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม๓

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) ภาย

ใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่รับผู้ที่ทำางานแล้วเข้ามาศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ ติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

รับฟังการบรรยายจากคณาจารย์ของสถาบัน ตลอดจนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ศึกษาดูงานและนำาโจทย์ของ 

สถานประกอบการมาคิดวิเคราะห์ สร้างนวัตกรรม และนำาเสนอโครงงานก่อนสำาเร็จเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยพลังความรู้ 

ทักษะ และความเชื่อมั่น เพื่อกลับไปพัฒนางานของตนในสถานประกอบการต่อไป

พันธกิจการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม มีการดำาเนินการด้วยยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ คือ

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพ

ของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม โดยมีเป้าหมาย คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียน

การสอนที่รับผู้ที่ทำางานเข้ามาศึกษาในสถาบัน

(๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
68 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง (บัณฑิตพันธุ์ ใหม่)

นักศึกษานำาเสนอโครงงาน ที่มาและปัญหาที่นำามาสู่

การสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ ไขปัญหานั้นๆ โดยมีคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมของคณะคอยให้คำาแนะนำา

การเรียนการสอนวิชา

เครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม

การเรียนการสร้าง

ชิ้นส่วนเครื่องจักรด้วย

เครื่องพิมพ์สามมิติ

วิทยากรจาก Tesco Lotus มาบรรยาย 

ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

รับฟังคุณสมพร โพธิ์อยู่ เป็นวิทยากรกิจกรรม workshop 

เรื่อง “Design Your Life เราไม่ได้เกิดมาบนโลก... เพื่อทำางาน

ที่ตนเองเกลียด วันละ ๘ ชั่วโมงจนตายจากโลกนี้ ไป”

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
69ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เรื่องหลักการและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม

ณ บริษัท อำาพันเทคโนโลยี จำากัด และ Tooney 

Toy Museum จังหวัดนนทบุรี 

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและทำากิจกรรมสร้างสรรค์

โปรเจ็คสำาหรับหลักสูตรงานคู่เรียน

ณ สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ TCDC

ศึกษาดูงาน

ณ โครงการชั่งหัวมันและศูนย์เรียนรู้

ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำาริ ฯ

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
70 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การใหบ้รกิารมทีัง้ท่ีจดัในพ้ืนท่ีของสถาบนัเทคโนโลยีจติรลดาและภายนอกสถาบนั ตามความตอ้งการดา้นวิชาชพีของสถาน

ประกอบการ ชมุชน และสงัคม โดยมหีนว่ยงานสนับสนุนท่ีสำาคญัภายใตง้านวจิยั บริการวิชาการและวิรชักิจ และมเีปา้หมาย

ทีจ่ะยกระดับเปน็ศนูย์บรกิารวิชาการตอ่ไปในอนาคต ซึง่ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบนัมผีลการดำาเนนิงานในพันธกิจ 

ด้านการบริการวิชาการดังนี้

นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดายังจัดโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม 

ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สถาบันจัดอบรม เรื่อง มาตรฐานอาชีวศึกษาเยอรมัน (The Training on 

German Vocational Standards) เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่คณาจารย์

ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โดยมีวิทยากร 

คือ Mr.Winfried Worath ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสชาวเยอรมัน ที่สถาบันเชิญมา

ช่วยพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนที่สถาบันเป็นเวลา ๒ เดือน 

พร้อมด้วย อาจารย์สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศิน สวนานนท์ และอาจารย์ปฎิญญา ศักดิ์หวาน 

จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบเครื่องเก็บลำาไยที่พัฒนาขึ้น 

ตามความต้องการของชุมชน พร้อมทำาการทดสอบการใช้งาน ณ โครงการ

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำากัด (ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา) ตำาบล 

แม่สอย อำาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับมอบคือ คุณอนุตรา วรรณวิโรจน ์

ผู้อำานวยการโครงการฯ และที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา

การจัดอบรม “มาตรฐานอาชีวศึกษาเยอรมัน” 

การพัฒนาเครื่องเก็บลำาไย

เพื่อโครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำากัด

(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

(๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
71ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สำานักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษด้วย IT และ PLC ให้แก่ครูโรงเรียนพระตำาหนัก

สวนกุหลาบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

การพัฒนาทอ้งถ่ินโดยมสีถาบันอุดมศกึษาเป็นพ่ีเลีย้ง โดย

โครงการนี ้ได้รบัคดัเลอืกใหไ้ดร้บัรางวัลโครงการแบบอย่าง 

“น้องใหม่ไฟแรง” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 

เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ

อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับเชิญเป็นผู้ เชี่ยวชาญประเมินผลโครงการของ

เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) เรื่อง “พัฒนาระบบผลิตหนังเทียมพีวีซีแบบ

อัตโนมัติ โดยการซิงโครไนซ์มอเตอร์ให้มีความสัมพันธ์

เชิงสัดส่วนต่อกัน” ณ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องปลั๊กไฟแก่

ประชาชนในรายการโทรทัศน์ ผู้หญิงอยากเล่า ทางช่อง 

GMM 25

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วย IT และ PLC

การรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ

ประเมินผลโครงการ

การให้ความรู้ผ่านสื่อมวลชน ในรายการ

ผู้หญิงอยากเล่า ทางช่อง GMM 25

(๑๕ มกราคม ๒๕๖๒)

(๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)

(๑๘ มกราคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
72 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แก่โรงเรียน 

พระตำาหนกัสวนกุหลาบ เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรูต้อบสนองความตอ้งการดา้นวชิาชพีของชมุชนและสังคม โดยจดักิจกรรม

ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๓๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ

อบรมด้านการจัดการธุรกิจอาหาร รุ่นที่ ๓ (Chitralada mini  

FBM 3) ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจอาหารออนไลน์กับสไตล์

สังคมยุคดิจิทัล” เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและ 

ผูท้ีส่นใจพัฒนาศกัยภาพดา้นการทำาธุรกิจและโภชนาการเพ่ือ

สขุภาพ ณ สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา ทัง้น้ีผูเ้ขา้อบรมจะไดร้บั 

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารผ่านหัวข้อการอบรม

ที่หลากหลาย อาทิ ความปลอดภัยกับธุรกิจอาหาร โดย  

ศ.ดร.วิสฐิ จะวะสติ กฎหมายอาหารทีค่วรรูส้ำาหรบัธุรกิจอาหาร 

โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ การตลาดในสังคมยุคดิจิทัล 

โดย รองศาสตราจารย์ มล.สาวิกา อุณหนันท์ และ Food 

Design โดย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการ

ยังได้ทำากิจกรรม workshop กับผู้บริหารสถานประกอบการ

ชัน้นำาโดยตรง พรอ้มศึกษาดงูาน ณ ศนูย์เรยีนรูท้างการเกษตร

เขากระปุก ตามพระราชดำาริฯ อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การอบรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์แก่โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ

โครงการอบรม “ธรุกจิอาหารออนไลนก์บัสไตล์

สังคมยุคดิจิทัล”

(๕ เมษายน ๒๕๖๒)

(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
73ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) โรงเรียน

ช่างกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ครู

และนักศึกษาไปถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพแก่ 

ชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  

ณ  วัดทองบางเชือกหนัง กรุงเทพมหานคร

สถาบนัจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้การทำาอาหารคาวหวาน 

เพ่ือเป็นการให้บริการวิชาการกับประชาชนท่ัวไปในการท่ี

จะนำาความรู้ไปเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง 

โดยปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มจีำานวน ๒ โครงการ ไดแ้ก่

โครงการอบรมวิธีทำา “ขนมลูกชุบ วังวาริชเวสม์”

ผู้เข้าอบรม ๒๑ คน และ 

โครงการอบรมการจัดการและวิธีการทำาอาหาร

หลักสูตรระยะสั้น ๘ หลักสูตร

มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๖๕ คน

(๒๑ กรกฎาคม - ๒๑  กันยายน ๒๕๖๒)

โครงการ บริการวิชาการ/วิชาชีพ

และจิตอาสาสู่ชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง

การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

การทำาอาหารคาวหวาน

(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
74 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔)  

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

๔

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้ความสำาคัญ และสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน เป็นผู้มี

ความจงรักภักดี และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา 

ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

๑. กิจกรรมวางพานพุ่ม/พวงมาลา เพ่ือสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ในวันคล้าย 

วันสวรรคตและวันสำาคัญต่าง ๆ

๒. กิจกรรมปฐมนิเทศ/ไหว้ครู

๓. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ

๔. กิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

๕. กิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมความสามัคคีมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา 

๔.๑  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

(๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
75ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช เน่ืองในวันจักรี 

ณ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ 

(สะพานพุทธ)

วันจักรี
(๖ เมษายน ๒๕๖๒) 

(๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดา

วิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม พิธีไหว้ครู

นาฏศิลป์ และดนตรีไทย ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ โรงละคร

แห่งชาต ิสำานักการสงัคตีกรมศลิปากร โดยม ีอาจารย์เอนก 

อาจมงักร เปน็ผู้ประกอบพิธีไหว้ครดูนตรไีทย เพ่ือเปน็การ

ปลูกฝังให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์  

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบัน

เทคโนโลยีจติรลดา จดัพิธีปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่ประจำา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การผูก 

ข้อมือ การให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการศึกษา

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ และดนตรีไทย

ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
76 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

(๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

(๑๑ เมษายน ๒๕๖๒)

สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา จดัพิธีไหวค้รปูระจำาปกีารศกึษา 

๒ ๕ ๖ ๒  โ ด ย มี ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . คุ ณ ห ญิ ง 

สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 

ประกอบดว้ยการเจมิสมดุข่อยและถาดเครือ่งมอื การมอบ 

ทนุเรยีนด ีการให้โอวาทตลอดจนการกลา่วคำาปฏิญาณตน

ของนักศกึษา ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ ๔ สถาบนัเทคโนโลยี

จิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานวันสงกรานต์สืบสาน

ประเพณีไทย เพื่อให้คณะอาจารย์ ครู บุคลากร นักศึกษา

และนักเรียน ร่วมสรงนำ้าพระและแสดงมุทิตาจิตแก ่

ครูอาจารย์ผู้อาวุโส ในภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.คณุหญิง

สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี นำาคณะครูอาจารย์รดนำ้า

ขอพร ท่านผู้หญิงองักาบ บณุยัษฐติ ิอธิการบดท่ีานแรก ณ 

บรเิวณโถงชัน้ ๑ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสดุาสมภพ (๖๐๔) 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้าร่วมกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ เขตพระราชฐาน 

ในพระองค์  ฯ ราชวิถี  โดยจัดเตรียมฐานกิจกรรม 

ให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมการแต่งหน้าคัพเค้ก  

เกมส์โยนห่วง ช้อนไข่ปลา การแสดงดนตรี และกิจกรรม

ตอบคำาถามชิงรางวัล

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
77ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา จัดกิจกรรมนำาเสนอผลการเรียนรู้วัฒนธรรมและ

วิถีไทย ในรายวิชาวัฒนธรรมและวิถีไทยในโลกาภิวัตน์  

ภายใตช้ือ่ “Share & Learn ตลาดนัดปนัรู”้ ซึง่มจีดุประสงค ์

เ พ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

และนำามาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการลงมือ

ปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ฐานถักเปลญวน  

ฐานทำา ธูปสมุนไพรไล่ ยุง  ฐานโมบายเปลือกหอย  

ฐานสมุนไพรไทย ฐานดินสอพอง ฐานทำาข้าวตัง  

ฐานทำาข้าวเม่า ฐานทำาผ้าบาติก ฐานทำาเคร่ืองป้ันดินเผา

จำาลอง ฐานสานปลาตะเพียน และฐานประดิษฐ์ใบพัดไม้ไผ่

ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดา นำานักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าและ 

ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ศิ ล ป ะ  แ ล ะ ม ร ด ก 

ทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพชนไทยได้สั่งสม 

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

คณะผู้บรหิาร คร ูอาจารย์ เจา้หน้าท่ี นักเรียนและนักศกึษา 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถวายเทียนพรรษา เนื่องใน

เทศกาลเข้าพรรษา เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาและ

สืบสานประเพณีไทย ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

(๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)

กิจกรรมนำาเสนอผลการเรียนรู้

วัฒนธรรมและวิถีไทย

(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
78 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สโมสรนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา คณะกรรมการ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันกีฬา CDTI 

Games เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายใจ กระชับความสามัคคี 

ฝึกการทำางานเป็นทีม เป็นผู้ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำ้าใจ

นกักีฬา ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล 

วอลเลย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และ

หมากกระดาน 

ทีมฟุตบอล CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร กับชมรมฟุตบอล คณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเพ่ือให้คณาจารย์และ

นักศึกษาได้เสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ  

มีร ่างกายท่ีแข็งแรง มีนำ้าใจนักกีฬา มีคุณธรรม และ 

มรีะเบยีบวนัิย สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพชวิีต

ให้เหมาะสม โดยจัดการแข่งขัน ๕ ประเภทกีฬา ได้แก่ 

ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน และเทเบิล

เทนนิส ณ สำานักพระราชวัง สนามเสือป่า 

ทีมฟุตบอล CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลรอบกระชับมิตร ครั้งท่ี ๓ กับสโมสรนิสิต

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(๑๔ – ๑๕ และ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

(๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๑๔ กันยายน ๒๕๖๒) 

การแข่งขันกีฬาภายใน CDTI Games การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์

กีฬากระชับมิตร

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
79ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



บุคลากรและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ร่วมแสดงพลังจิตอาสา ทำาความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณ 

ริมคลองเปรมประชากร ถนนพระราม ๕ จัดโดยสำานักงาน

เขตดุสิต ตั้งแต่ส่ีแยกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ราชวรวิหารไปจนถึงสี่แยกราชวิถี ตามโครงการจิตอาสา 

“เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชมรมอนุรกัษ์วิถีไทย และชมรมจติอาสา สถาบนัเทคโนโลยี

จิตรลดา ได้จัดโครงการ ค่ายอนุรักษ์ - จิตอาสา ประจำาปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 

เขานำ้าพุ อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วม

โครงการได้เรยีนรูว้ธีิการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ พร้อม

สร้างฝายชะลอนำ้า ปั้นลูกดินเมล็ดพันธุ์  (Seed Bomb) 

และเสริมโป่งเทียมให้สัตว์ป่า 

(๒๓ เมษายน ๒๕๖๒)

(๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

“เราทำาความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการ ค่ายอนุรักษ์ – จิตอาสา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน

จติรลดา รว่มกับศนูย์บรกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ 

ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ 

(๖๐๔) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยบุคลากร นักเรียน 

และนักศึกษา ของสถาบันได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไป 

(๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
80 ส่วนที่ ๒
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บคุลากร นกัเรียนและนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา 

เข้าร่วมโครงการจติอาสาพระราชทาน “เราทำาความดด้ีวย

หวัใจ” พร้อมรบัหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบือ้งหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว โดย 

ศูนย์อำานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้

จดัส่งส่ิงของพระราชทานและดำาเนนิพิธีการ ณ ห้องประชมุ

ใหญ่ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

“เราทำาความดีด้วยหัวใจ”

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สงักดัสถาบนัเทคโนโลยี

จิตรลดา ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงาน

ต ่าง ๆ บำา เ พ็ญประโยชน ์ถวายเป ็นพระราชกุศล 

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ในพ้ืนทีเ่ขาดนิวนา โดยช่วย

กันทำาความสะอาด ตดัแต่งก่ิงไม้ กำาจดัวัชพืช และขดุลอก

ท่อระบายนำ้า เป็นการน้อมนำาพระบรมราโชบายของ

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลกัปฏิบตัิ

ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทำาความดี มีจิตอาสา มีความ

สมัครสมานสามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม

เทคโนโลยีจิตรลดาป ันนำ้าใจเพ่ือน ้อง ณ โรงเ รียน 

บ้านชะม่วง อำาเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ เพ่ือ

พัฒนาน้อง ๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านชะม่วง ด้านการ

เสริมสร้างจินตนาการและการเข้าสังคม ตลอดจนปลกูจิต

สำานึก แก ่นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมด้านการแบ่งปัน มีจิตใจเอื้อเฟื ้อเผ่ือแผ ่ 

สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

(๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒) 

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

โครงการเทคโนโลยีจิตรลดาปันนำ้าใจเพื่อน้อง

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
81ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการเข้าใจวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย ผ่านกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ ดังนี้

การศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วัฒนธรรม

และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างกัน

๔.๒  การเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สโมสรนักศกึษา คณะกรรมการนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกิจ 

และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ CDTI Volunteer 

Camp ครัง้ท่ี ๑ ออกค่ายอาสา ณ โรงเรยีนบา้นหนองอเีห็น 

อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักศึกษาร่วมกัน

ทาสอีาคารเรียน ซอ่มแซมประตหู้องเรยีน เดนิระบบไฟฟ้า

ภายในอาคาร ปรับปรุงลานกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์

การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน 

รองศาสตราจารย์ ดร.คณุหญิงสมุณฑา พรหมบญุ นำาคณะ

ผู้บริหารศึกษาดูงาน เพ่ือเย่ียมชมสถานศึกษาในประเทศ

บรูไน ๕ แห่ง ได้แก่ Universiti Brunei Darussalam, 

Universiti Teknologi Brunei, Raja Isteri Fatimah 

Primary School, Sultan Muhammad Jamalul Alam 

Secondary School และ Haji Tarif Primary School 

(Water Village) 

(๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) 

CDTI Volunteer Camp

การศึกษาดูงาน ณ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม

๑

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
82 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การลงนามบันทึกความเข้าใจ บันทึกความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ

คณะผู้บริหารสถาบัน เย่ียมชมและ

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน

อาหาร ศิลปวัฒนธรรม และการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ กับ

สถาบันอาชีวศึกษาในเครือข่ายของ 

Hong Kong Vocational Training 

Council จำานวน ๖ แห่ง ได้แก่ 

Hong Kong Design Institute and 

Hong Kong Institute of Vocational 

Education (Lee Wai Lee), Hotel 

and Tourism Institute, Chinese 

(๒๓ กันยายน ๒๕๖๒)

การศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

๒

Culinary Institute/International Culinary Institute, Hong Kong Institute of Vocational Education (Kwun Tong), 

Hong Kong Institute of Vocational Education (Tsing Yi), Technological and Higher Education Institute of Hong 

Kong และ Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร ่วม 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ใน 

พระอปุถัมภ์ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ์  เ พ่ือส ่ง

นักเรียน/นักศึกษา ไปศึกษาและ

ฝึกงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส ในสาขา

วิชาตามความต้องการของสถาบัน 

โดยสมาคม ฯ เป็นผูส้นับสนุนทนุการ

ศึกษา 

(๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒)

ความร่วมมือกบัสมาคมนกัเรยีนเกา่สวิสส ์ในพระอปุถมัภ ์สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
83ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน

ขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบัน ฯ) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อ  

ณ ประเทศจีน การเรียนการสอนภาษาจีน และศิลปวัฒนธรรมจีน การฝึกอบรม

พัฒนาครู คู่มือการเรียนการสอน และส่งเสริมการทดสอบความรู้นักเรียน/สอบ

วัดความรู้ครูผู้สอนภาษาจีน 

เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/คณาจารย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

(๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

(โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบัน ฯ)

(๙ กันยายน ๒๕๖๒)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบัน

Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
84 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม๓

สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คณุหญิงสมุณฑา พรหมบญุ รักษาการอธิการบดร่ีวมกับสถานศกึษา

เครือข่าย ๙ สถาบัน (มทร.พระนคร มทร.ธัญญบุรี มทร.กรุงเทพ สจล. มจพ. มจธ. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

วชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนจิตรลดา) บริษัทบี.กริม  สวทช. และ สสวท. จับมือ Inclusive Business Lab & Foudation 

จัดโครงการ Global Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ

วชิราวุธวิทยาลัย เพ่ือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ความสามารถ  

ในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงบูรณาการซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักสำาหรับผู้นำาในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต โดยจัดให้เยาวชน 

ทีช่นะเลศิจากสาธารณรฐัประชาชนจนีมาร่วมกิจกรรมการแข่งขนักับเยาวชนทีช่นะเลศิจากประเทศไทย เพ่ือพัฒนาเยาวชน

ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำายุคใหม่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ 21st Century Skills ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร 

และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

(๒๖ - ๓๑ กรกฎาคม และ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันเครือข่าย 

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
85ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



รายวิชาอารยธรรมและเหตุการณ์โลกร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรม ASEAN DAY เพ่ือให้นักศึกษาได้

นำาเสนอผลงานต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติสมาชิก ตลอดจนรับชมการแสดงของนักศึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา

(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

กิจกรรม ASEAN DAY 

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
86 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสถาบันสิงคโปร์โพลีเทคนิค เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการ Learning Express 2019 โดยลงพื้นที่ศึกษาวิถีชุมชน ๓ กลุ่ม

อาชีพ คือ กลุ่มทำาปุ๋ยมูลไส้เดือน กลุ่มเลี้ยงไข่ไก่ออร์แกนิค และกลุ่มเพาะเห็ด 

ณ บ้านหางแขยง อำาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยใช้กระบวนการ Design 

Thinking ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพ่ือช่วยปรับปรุงพัฒนาการ

ประกอบอาชีพของชุมชนทั้ง ๓ กลุ่ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ระหว่างกัน 

(๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒)

กิจกรรม Learning Express 2019

ร่วมกับสถาบันสิงคโปร์โพลีเทคนิค

สถาบันส่งอาจารย์และนักศึกษา 

ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา

ภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยปักก่ิง 

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  ไ ป ร่ ว ม 

โครงการ The Belt and Road Youth 

Ambassador Program 2019 

หลกัสตูร China and Media Matters 

(๑๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

การศึกษาภาคฤดูร้อน

ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
87ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



ในการปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็นสถาบันในกำากับของรัฐที่มีพระราชบัญญัติเป็นของตนเอง จำาเป็นต้องมีการดำาเนินการใน

ชว่งเปล่ียนผา่น มกีารปรบัระบบการจดัการศกึษา การบรหิารจดัการ การบรหิารทรพัยากร การบรหิารงบประมาณ และการ

ดำาเนินการในด้านอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันจึงจัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำาความเข้าใจ และการอบรม

พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ

การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐ
และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร

๕

สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดาเกดิจากการควบรวมวทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดาซึง่จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกับ

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพซึ่งจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานสายวิชาชีพมีโอกาสศึกษาต่อด้าน

วิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญา ทำาให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกำาลังคน

ที่มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพในระดับสูง

(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

โครงการสัมมนาประจำาปี ๒๕๖๒

“CDTI พฒันาคน พฒันางาน ประสานสมัพนัธ”์

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
88 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สถาบันเทคโนโลยีจติรลดา จดัโครงการสมัมนาประจำาปี ๒๕๖๒ “CDTI พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสมัพันธ์” ระยะเวลา 

๓ วัน เพ่ือให้ข้อมูลและระดมความคิดของบุคลากรต่อแผนยุทธศาสตร์ และ การดำาเนินงานในอนาคตของสถาบัน  

ตลอดจนการแบ่งกลุ่มจัดทำาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย แผน

ยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา EdPEx: ระบบประกันคุณภาพใหม่ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การประเมินผลปี 

๒๕๖๓ และภาระงาน และการเรียนรู้การจัดการการเงินส่วนบุคคล นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ณ สถาบัน

ปลูกป่าและระบบนิเวศน์ ปราณบุรี และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ที่พักบริเวณชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ ๒ พร้อมเยี่ยมชม

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสนา วัดห้วยมงคล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

งานบรหิารทรพัยากรมนษุย์และนติิการ สถาบนัเทคโนโลยี

จิตรลดา จัดอบรม “ครูยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่นยุค 4G” เพื่อให้

คร ูอาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัมคีวามรู ้ความเข้าใจ

เก่ียวกับปัญหาสขุภาพจติทีม่กัพบได้บ่อยในวัยรุน่ สามารถ

เข้าใจบทบาทของตนเองในการส่งเสรมิสขุภาพจติในสถาน

ศึกษา และสามารถสังเกต แนะนำา นักเรียน นักศึกษาเพื่อ

ส่งต่อเข้ารับการประเมินและรับคำาปรึกษากับแพทย์ได้

อย่างเหมาะสม โดยมี พ.อ. (พิเศษ) นายแพทย์พิชัย  

แสงชาญชัย พ.อ.นายแพทย์พลังสันต์ จงรักษ์ และ 

ร.ท.หญิงนายแพทย์ วัลย์ฐภิา วิทยาศยั เป็นวิทยากรพิเศษ 

ณ ห ้องประชุมใหญ ่  ชั้ น  ๔ อาคาร ๖๐ พรรษา  

ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) 

(๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

การอบรม “ครูยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่นยุค 4 G”

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
89ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นปีแรก และได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ภายใตส้ำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สังกัดกระทรวงศกึษาธิการแผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิ

สร้างศักยภาพคน โครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป จำานวน ๑๘๖,๑๖๓,๕๐๐ 

บาท (หนึง่ร้อยแปดสบิหกลา้นหนึง่แสนหกหมืน่สามพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) โดยเปน็ค่าครภัุณฑ ์จำานวน ๑๔,๔๑๓,๘๐๐ บาท 

และเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำานวน ๑๗๑, ๗๔๙,๗๐๐ บาท และได้ใช้เงินรายได้สถาบัน

เทคโนโลยีจติรลดา ซึง่สว่นใหญ่ได้รบัจากคา่ธรรมเนียมการศกึษา สมทบจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนินงานสถาบนัเทคโนโลยี

จิตรลดาด้วย

การดำาเนินงานดา้นการเงนิและบญัชขีองสถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา เปน็การบริหารงานแบบรวมศูนย์ บริหารงบประมาณ

การเงิน บัญชี และการพัสดุที่สำานักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทำาหน้าท่ี 

เสนอแนะด้านนโยบายและแผน การบริหารการลงทุน การใช้จ่ายเงิน การหาผลประโยชน์และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง มี ๓ หน่วย

งานที่รับผิดชอบดำาเนินงานได้แก่ งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ รับผิดชอบ

ดำาเนินงานเก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การทำาบัญชี และการจัดซื้อ/จ้างภายใต้การกำากับดูแลโดย

อธิการบดแีละรองอธิการบดท่ีีไดร้บัมอบหมาย รวมท้ังมงีานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบภายในก่อนการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีภายนอก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง

ครบถ้วนของรายงานการเงินของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาแล้ว

ด้านการเงิน
ส่วนที่

๓

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
90 ส่วนที่ ๒

ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ



สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๒๕๓,๓๒๐,๗๑๕.๕๑ 

 ลูกหนี้ นักเรียน / นักศึกษา        ๗๒๗,๘๔๖.๐๐ 

 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น     ๔,๑๔๔,๔๖๙.๙๔ 

 เงินลงทุนระยะสั้น ๑๒๘,๔๕๐,๐๙๘.๒๖ 

 วัสดุคงเหลือ     ๑,๙๘๒,๘๓๘.๒๙ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น        ๗๖๑,๘๙๓.๘๑ 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๓๘๙,๓๘๗,๘๖๑.๘๑ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 เงินลงทุนระยะยาว     ๘,๗๘๓,๗๑๘.๘๐ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   ๒๖,๑๔๘,๕๖๗.๐๖ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     ๒,๙๕๘,๗๒๙.๗๑ 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๓๗,๘๙๑,๐๑๕.๕๗ 

รวมสินทรัพย์ ๔๒๗,๒๗๘,๘๗๗.๓๘ 

งบแสดงฐานะการเงิน
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ : อ้างอิงจากรายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

หน่วย : บาท

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
91ส่วนที่ ๓

ด้านการเงิน



หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้การค้า      ๗,๘๑๖,๔๐๐.๑๓ 

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น      ๓,๕๖๐,๐๓๙.๐๔ 

  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น      ๔,๑๒๔,๐๗๒.๗๒ 

  เงินรับฝากระยะสั้น        ๒๓๘,๒๕๐.๘๓ 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน   ๑๕,๗๓๘,๗๖๒.๗๒ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น      ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหนี้สิน   ๑๗,๗๓๘,๗๖๒.๗๒ 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  ๔๐๙,๕๔๐,๑๑๔.๖๖ 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน     

 ทุนพระราชทาน  ๓๐๗,๖๑๔,๑๙๖.๕๑ 

 รายได้สูง/ (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๑๐๑,๗๖๕,๒๑๖.๔๙ 

 องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน        ๑๖๐,๗๐๑.๖๖ 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  ๔๐๙,๕๔๐,๑๑๔.๖๖ 

งบแสดงฐานะการเงิน
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : อ้างอิงจากรายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
92 ส่วนที่ ๓

ด้านการเงิน



รายได้

 รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าบำารุง และค่าบริการ     ๔๓,๗๘๐,๒๓๖.๔๔ 

 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ   ๑๘๖,๓๓๖,๕๖๐.๐๐ 

 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและเงินบริจาค      ๖,๖๖๗,๒๑๔.๔๗ 

 รายได้อื่น      ๔,๕๖๗,๖๐๔.๐๘ 

รวมรายได้ ๒๔๑,๓๕๑,๖๑๔.๙๙ 

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร     ๖๔,๔๔๔,๒๘๗.๐๐ 

 ค่าตอบแทน     ๑๑,๕๗๙,๘๘๖.๐๐ 

 ค่าใช้สอย     ๒๔,๖๔๖,๔๒๕.๐๙ 

 ค่าวัสดุ     ๑๕,๗๖๘,๒๑๗.๓๐ 

 สาธารณูปโภค        ๖๗๑,๓๖๘.๑๔ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย      ๔,๑๒๒,๕๙๗.๗๖ 

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน     ๑๔,๕๐๓,๗๙๒.๓๘ 

 หนี้สงสัยจะสูญ ๕๕๖,๕๔๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายอื่น      ๓,๒๙๓,๒๘๔.๘๓ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๑๓๙,๕๘๖,๓๙๘.๕๐ 

รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  ๑๐๑,๗๖๕,๒๑๖.๔๙ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

สำาหรับงวดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : อ้างอิงจากรายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
93ส่วนที่ ๓

ด้านการเงิน



แผนการดำาเนินงานในอนาคต
ส่วนที่

๔

เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำาคัญ คือ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมทักษะตามความต้องการของ 

ยุค Disruptive Technology ในขณะน้ี การปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนท่ีครอูาจารย์หรอืผูส้อนต้องตอบสนองความเจรญิ

ทางเศรษฐกจิและสงัคมผ่านเทคโนโลยีในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองในเร่ืองการรับรู้ หรือการนำาข้อมลู

จากสื่อต่าง ๆ มาจัดเตรียมเพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ กลยุทธ์ให้ศิษย์ผ่านการใช้เทคโนโลยี และแสดงตนเป็นผู้ให้บริการ

ความรู้แก่ศิษย์ (Facilitator) เร้าให้ศิษย์คิดเป็น ทำาเป็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้จากการไปรับประสบการณ์ตรงจาก 

ผูรู้ใ้นสถานประกอบการถือเป็นสิง่สำาคญัมาก พร้อมกันนีค้รอูาจารย์ต้องเสรมิสมรรถนะคอื ต้องมุง่ผลสมัฤทธ์ิของการปฏบิตัิ

งานผ่านการทำางานเป็นทีม (Collaboration) เป็น role model ในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เน้นฝึกทักษะให้ศิษย์ทำางาน

เป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เป็นนิสัยของศิษย์ และจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองมาก

ทีส่ดุ และส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมโีอกาสสร้างองค์ความรูแ้ละสร้างสรรค์ชิน้งานต่าง ๆ  ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์

ที่ได้รับในชั้นเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง

๑.๑ วัตถุประสงค์

 ๑.๑.๑ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมโดยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนของผู้เรียน

 ๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มบทบาทเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทย

  และต่างประเทศ

 ๑.๑.๓ เพื่อให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0

๑.๒ กลยุทธ์

 ๑.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ให้เป็น “outcome-based  curriculum”

  ที่เน้นทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม 

 ๑.๒.๒ พัฒนาระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด

  “เรียนคู่งาน” 

 ๑.๒.๓ พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน ปรับบทบาท “ครู” และ “อาจารย์” จาก “ผู้สอน” เป็น

  “ผู้อำานวยการการเรียนรู้” ใน outcome-based curriculum 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำาริแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”
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๑.๓ ตัวชี้วัด

 ๑.๓.๑ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำาเร็จการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ 

 ๑.๓.๒ ผู้สำาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตาม outcome-based curriculum ของสถาบัน 

 ๑.๓.๓ รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติของผู้เรียน 

 ๑.๓.๔ ความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการฝึกงานของผู้เรียนของสถาบัน 

 ๑.๓.๕ ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถทำางานในสถานประกอบการเป็นเครือข่ายของสถาบัน 

 ๑.๓.๖ ผู้สำาเร็จการศึกษามีงานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

 ๑.๓.๗ อาจารย์มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ ๒ ตามแนวทางส่งเสริมคุณภาพ

  การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. 

๑.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 ๑.๔.๑ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 ๑.๔.๒ โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรนวัต

 ๑.๔.๓ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

 ๑.๔.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงงานอัจฉริยะ ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ 

 ๑.๔.๕ โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 ๑.๔.๖ โครงการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้นักศึกษาในสถาบันต่างประเทศ

 ๑.๔.๗ โครงการรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 ๑.๔.๘ โครงการโรงเรียนความปลอดภัยต้นแบบระดับประเทศ

 ๑.๔.๙ โครงการการพัฒนาวิชาชีพตามระบบ PSF (Professional Standard Framework)
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๒.๑ วัตถุประสงค์

 ๒.๑.๑ เพื่อผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

 ๒.๑.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากสถานประกอบการและชุมชนในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 ๒.๑.๓ เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการและชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๒.๒ กลยุทธ์

 ๒.๒.๑ พัฒนาการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตอบโจทย์ความต้องการของเครือข่าย

  สถานประกอบการ และชุมชน 

 ๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพการวิจัยของครูและอาจารย์ให้มี ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 

 ๒.๒.๓ บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

  และสิ่งประดิษฐ์

เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำาคัญ คือ การต่อยอดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้มีการทำาวิจัย

และพัฒนางานวิจยัมากขึน้ นำาไปสูก่ารสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและชมุชน 

ผู้เรียนตลอดจนอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันนำาประสบการณ์จากการเรียนคู่งานมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของสถานประกอบการแต่ละประเภท สังคมและชุมชนได้ เมื่อนักเรียนนักศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เรียนรู้คู่ประสบการณ์การทำางานมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจท่ีมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการท่ีได้สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันสู่การเป็น 

คนไทยทีม่ทีกัษะสูง เป็นนวัตกร นักคดิหรอืผูป้ระกอบการ โดยมสีมัมาชพีตามความถนัดของตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์

ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
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๒.๓ ตัวชี้วัด

 ๒.๓.๑ จำานวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและชุมชน

 ๒.๓.๒ จำานวนโครงการวจิยั/สร้างนวัตกรรมท่ีผู้เรียน และ/หรืออาจารย์ทำาร่วมกับสถานประกอบการท่ีเป็นเครอืข่าย

 ๒.๓.๓ จำานวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด

  ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 ๒.๓.๔ จำานวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด

  ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 ๒.๓.๕ ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ๒.๓.๖ เงินทุนที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งจากแหล่งงบประมาณภายใน

  และภายนอก 

๒.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 ๒.๔.๑ โครงการการวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์

 ๒.๔.๒ โครงการคลินิกวิจัย

 ๒.๔.๓ โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

 ๒.๔.๔ โครงการพัฒนาเซกเวย์ต้นแบบสำาหรับการเรียนรู้

 ๒.๔.๕ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบสำาหรับการศึกษาเรียนรู้

 ๒.๔.๖ โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการ
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๓.๑ วัตถุประสงค์

 ๓.๑.๑ เพื่อให้ผู้ที่ทำางานแล้วสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันและได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น

 ๓.๑.๒ เพื่อให้หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพผ่านการถ่ายทอด

  ของคณาจารย์ในสาขาวิชาที่สถาบันจัดการศึกษาหรือมีความโดดเด่น

๓.๒ กลยุทธ์

 ๓.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรของสถาบันร่วมกับสถานประกอบการเพื่อรองรับผู้เข้าศึกษาที่อยู่ระหว่างการทำางาน

  ทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น

 ๓.๒.๒ พัฒนาทักษะวิชาชีพให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

๓.๓ ตัวชี้วัด

 ๓.๓.๑ จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันที่รองรับผู้ศึกษาที่อยู่ระหว่างการทำางาน 

 ๓.๓.๒ อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

 ๓.๓.๓ ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ

๓.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 ๓.๔.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ๓.๔.๒ โครงการเสรมิสร้างทกัษะของบคุลากรเครอืข่ายและผู้สนใจเร่ืองการพัฒนาระบบอตัโนมตัแิละอตุสาหกรรม 

  ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

 ๓.๔.๓ โครงการเสรมิสร้างทกัษะของบคุลากรเครอืข่ายและผู้สนใจเร่ืองการพัฒนาระบบอตัโนมตัแิละอตุสาหกรรม 

  ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรม Machine Learning สำาหรับอุตสาหกรรม

 ๓.๔.๔ โครงการเสรมิสร้างทกัษะของบคุลากรเครอืข่ายและผู้สนใจเร่ืองการพัฒนาระบบอตัโนมตัแิละอตุสาหกรรม 

  ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรม Machine Vision สำาหรับอุตสาหกรรม

 ๓.๔.๕ โครงการคลินิกวิจัย

เป้าหมายการพัฒนาที่สำาคัญ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่รับผู้ที่ทำางานแล้วเข้าศึกษา

ในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งนอกจากจะได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามสาขาท่ีแต่ละคนเข้าศึกษาแล้วยังสามารถ 

นำาความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีตนทำางาน / ชุมชน สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น 

ยังมีโครงการบริการต่าง ๆ ท่ีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม 

ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท้ังท่ีจัดในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีตามความต้องการ

ด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การจัดการศึกษาแบบ “งานคู่เรียน” และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนอง

ความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
98 ส่วนที่ ๔

แผนการดำาเนินงานในอนาคต



๔.๑ วัตถุประสงค์

 ๔.๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัยมีคุณธรรม และ

  จรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมีทักษะการสื่อสาร

 ๔.๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยอันจะนำาไปสู่

  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

 ๔.๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันได้มีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์

 ๔.๒.๑ ให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกฝนผู้เรียน ผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร

  ในทุกชั้นปี ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  สู้งานหนัก และมีทักษะการสื่อสาร 

 ๔.๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 

 ๔.๒.๓ จัดกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจำาปี 

๔.๓ ตัวชี้วัด

 ๔.๓.๑ ผู้เรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

 ๔.๓.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

 ๔.๓.๓ บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

 ๔.๓.๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจำาปีผ่านการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 ๔.๔.๑ โครงการ CDTI Youtuber

เป้าหมายการพฒันาท่ีสำาคัญ คือ การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ของประเทศสร้างคนดมีฝีีมอื มวิีนยัและจรรยาบรรณวชิาชพี 

สนับสนนุส่งเสรมิให้นกัเรยีน นกัศึกษาและผูป้ฏิบตังิานในสถาบนัเทคโนโลยีจติรลดาในทกุภาคส่วน ตระหนกัในการอนุรกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทั้งเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านโครงการในพระราชดำาริ รับผู้เรียนจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

โดยเฉพาะประเทศท่ีมีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ และส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายสถาน

ประกอบการท่ีมีสาขาในต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามเพ่ือพัฒนา

นักเรียนนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมท้ังกาย ใจสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี 

รอบด้านและมสีขุภาวะท่ีด ีมจีติสาธารณะรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูอ้ืน่ โอบอ้อมอาร ีมวิีนยั รกัษาศลีธรรม และเป็นพลเมอืง

ที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
99ส่วนที่ ๔

แผนการดำาเนินงานในอนาคต



๕.๑ วัตถุประสงค์

 ๕.๑.๑ เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน

  ระบบการจัดซื้อ/จ้างสอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐ ทันสมัย โปร่งใสและตรวจสอบได้

 ๕.๑.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีความรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

  กฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ

 ๕.๑.๓ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีตำาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

 ๕.๑.๔ เพื่อให้สถาบันมีแผนระยะยาว (ระยะ ๑๕ ปี) เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน

๕.๒ กลยุทธ์

 ๕.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ/จ้าง

  สอดรับกับการเป็นหน่วยงานในกำากับของรัฐ 

 ๕.๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ี ทันสมัย ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

  และมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒.๓ อบรม/สอนงานด้านความรู้และความเข้าใจกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน ในฐานะ

  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

 ๕.๒.๔ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น

 ๕.๒.๕ จัดทำาแผนระยะยาว ๑๕ ปี

เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำาคัญ คือ การปรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยท่ีสถาบันเทคโนโลยีจติรลดา เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีรวมวิทยาลยัเทคโนโลยีจติรลดาและโรงเรยีน

จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐตามพระราชบัญญัติ

สถาบนัเทคโนโลยีจติรลดาตัง้แต่วันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ทำาให้ต้องปรบัระบบงานทุกด้านจากระบบเอกชนเป็นระบบ

บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัด

ซื้อ/จ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐ

และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
100 ส่วนที่ ๔

แผนการดำาเนินงานในอนาคต



๕.๓ ตัวชี้วัด

 ๕.๓.๑ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน ที่รองรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

  ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ/จ้าง 

 ๕.๓.๒ จำานวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ/ประกาศ/คำาสั่งของสถาบัน 

 ๕.๓.๓ จำานวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 ๕.๓.๔ มีแผนระยะยาว ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๙) 

๕.๔ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 ๕.๔.๑ โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

 ๕.๔.๒ โครงการจัดทำาระบบควบคุมภายใน

 ๕.๔.๓ โครงการการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 ๕.๔.๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายใน ยุค ๔.๐

 ๕.๔.๕ การอบรมจัดทำาแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard : IS)

  และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

 ๕.๔.๖ โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

 ๕.๔.๗ โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 ๕.๔.๘ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

 ๕.๔.๙ โครงการสัมมนาจัดทำาแผนยุทธศาตร์สถาบันระยะยาว ๑๕ ปี

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
101ส่วนที่ ๔

แผนการดำาเนินงานในอนาคต



สถานที่ตั้งสถาบัน

แผนผังที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔) สำานักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๐๕๕๑ 

เว็บไซต์ :  www.cdti.ac.th 

เฟซบุ๊ก : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การเดินทาง

การเดินทางมายังสถาบันสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว เข้าประตูทางเข้า - ออกได้ ๓ ทางคือ ประตูด้านลานพระราชวัง

ดสุติ ประตดู้านถนนอูท่องใน (สถานีบรกิารนำา้มนั (ปตท.)) และประตดู้านถนนศรอียุธยา (เปิดให้รถออก คนเดนิสัญจร - เข้า

ออกได้) หรือรถรับจ้างสาธารณะ รถโดยสารประจำาทาง 

รถโดยสารประจำาทาง

ผ่านถนนอู่ทองใน สาย ๖๗ และ ๗๐

ผ่านถนนศรีอยุธยา สาย ๗๒ และ ๕๐๓

ผ่านถนนพระราม ๕ สาย ๕ 

ผ่านถนนราชวิถี สาย ๑๘ ๒๘ และ ๕๑๕

รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
102






