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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา
วิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 
ระหว่างเวลา 9.00 - 17.30 น.: ประธานขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทุก
ฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจเตรียมการและด าเนินงานต่างๆ ท าให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดีย่ิง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 
2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ: ประธานขอให้ส ารวจและเตรียมการสอนชดเชยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษา    

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีรักษาการรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.2.1 งานวิจัย บริการวิชาการและวิรัชกิจ 

1. คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑ 
(๒/๒๕๖๒) ได้พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน ๔ โครงการ วงเงินทุนวิจัยรวม ๙๑๙,๒๐๐ บาท และอนุมัติปิดโครงการวิจัยเดิมประจ าปีงบประมาณ 
2560 – 2561 จ านวน ๒ โครงการ วงเงินทุนวิจัยงวดสุดท้ายรวม ๕๖,๒๑๘.๗๐ บาท 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนีย์ ผาสุข (รักษาการรองอธิการบดี) จะเป็นผู้แทนสถาบัน 
เ ข้าร่ วมประชุม  The 23rd Joint Meeting of the GMSARN Board of Council of Advisors ประจ าปี  
๒๐๑๙ ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๓. ดร. วีรเดช ศิริอริยพร และ อาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม จะน าเสนอบทความวิจัยเรื่อง 
Optimal Planning for Shared Battery Energy Storage System among Residential Consumers ใ น
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th GMSARN International Conference 2019 ณ แขวงหลวงพระ
บาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๔. อธิการบดีและคณะ รวม 7 คนเดินทางไปเยี่ยมชมหารือแนวทางความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาเครือข่าย Hong Kong Vocational Training Council และ Hong Kong University of 
Science and Technology (23-25 กันยายน 2562) และให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบัน Hong 
Kong Vocational Training Council: Dr. Carrie Yao และคณะรวม 7 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและลงนาม
ความร่วมมือกับสถาบัน พร้อมเข้าเฝา้รับเสด็จฯ (8- 9 ตุลาคม 2562) แนวทางความร่วมมือเบื้องต้นที่เสนอ
ได้แก่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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- การจั ด  Chinese Food Festival ที่ ฮ่ อ งกงและ Thailand Food Festival ที่ ป ระ เทศไทยเพื่ อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ 

- หลักสูตร Food Business Management จะส่งผู้แทนไปดูงานการจัดหลักสูตร/การเรียนการสอน/
ปฏิบัติการที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

- VTC ขอเชิญสถาบันส่งนักศึกษาไปร่วมการแข่งขัน World Skills Hong Kong ระหว่างวันที่ 15 - 16 
พฤษภาคม 2563. 

๕. การรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านและการจัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานระดับ
ปริญญาตรี: ในปีการศึกษา 2563 สถาบันจะรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 6 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 คน และนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
6 คนเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดสรรทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งให้ 4 คน และบริษัทเบอร์ลี่ยุก
เกอร์ แจ้งให้ทุนสนับสนุน 2 คน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน: สืบเนื่อง
จากที่งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาปีการศึกษา 
2561 โดยใช้แบบสอบถาม และได้รายงานผลให้ที่ประชุมทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุม
เสนอแนะให้ท าการส ารวจเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับนักศึกษา 7 คน 
ได้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ประธานขอให้แจ้งข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข ในกรณีที่ก าลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือก าลังจัดซื้อจัดจ้าง ควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
กรณีไม่สามารถด าเนินการใดๆได้ ควรช้ีแจงให้นักศึกษาเข้าใจ และสิ่งที่ด าเนินการแล้ว ควรแจ้งให้นักศึกษา
รับทราบ เพื่อให้เห็นว่าสถาบันไม่ได้ละเลยต่อความคิดเห็นของนักศึกษา 

 
1.2.3 งานวิทยทรัพยากร  
         - ไม่มี – 
 

                  1.2.4 งานทะเบียนและวัดผล 
         - ไม่มี – 
 

                 1.2.5 งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  
        - ไม่มี – 
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1.3 เรื่องท่ีรักษาการรองอธิการบดี ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค แจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.3.1 จากฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา  

1. สถาบันน านักศึกษาร่วมกิจกรรม “กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา” 
ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
๒. บุคลากรของสถาบันสมัครร่วมกิจกรรม “ ว่ิงเพื่อ ... หนังสือของพ่อ” ในวันอาทิตย์ที่ 6 

ตุลาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 12 คน การนี้ได้รับโล่เกียรติยศ “สถานศึกษาที่ส่งนักว่ิงเข้าร่วมการแข่งขันมาก
ที่สุด” 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.2 จากฝ่ายบริหาร  
หนังสือช้ีแจงแนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาด าเนินการ 1. จัดท าหรือปรับปรุงแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการ) ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2. จัดท าแผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
3. รายงานผลการด าเนินงานเข้าสู่ระบบ eMENSCR 4. ด าเนินการเพื่อเช่ือมต่อระบบฐานข้อมูลในการติดตาม
และประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
  

1.4 เรื่องท่ีรักษาการคณบดี/รักษาการผู้อ านวยการส านัก/รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน แจ้ง 
ท่ีประชุมทราบ 

1.4.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
        - ไม่มี - 

 
1.4.๒ คณะบริหารธุรกิจ  

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  ตันละมัย รักษาการคณบดี แจ้งเรื่อง อาจารย์ประจ าคณะ
บริหารธุรกิจขอลาออก ๑ ราย 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
1.4.๓ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  
         - ไม่มี - 
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1.4.4 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  
ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แจ้งที่ประชุมทราบ 

ดังนี้  
1. นักศึกษา ปวส.1 สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเชฟนานาชาติ จ านวน

รวม 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร(ผัดไทย) ในงานการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่  2 ในงาน WORLD DIDAC ที่ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา วันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 และได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จากจ านวนผู้เข้าแข่งขัน
ทั้งสิ้น 31 ทีม (ระดับอาชีวศึกษา 26 ทีม และระดับอุดมศึกษา 5 ทีม) มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เหรียญทอง จึง
ได้รับเหรียญทองด้วย 

2. ครูทุกสาขาได้ร่วมกันจัดแผนการเรียน และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 3 ตุลาคม 
และ 9 ตุลาคม 2562  

3. นักศึกษาสาขาไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) ได้เข้าเรียนเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า 1 (ที่บริษัท อาซีฟา 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ และ บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส) ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และวิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตนระหว่างวันที่ 9 – 25 ตุลาคม 2562 

4.  นัก ศึกษาสาขาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ท วิภา คี ได้ เ ข้า เรียนในราย วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวิชาพฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน ระหว่าง วันที่ 9 – 25 ตุลาคม 2562  

5. นักศึกษาระดับ ปวส.2 หลักสูตรทวิภาคีทุกสาขา ที่ไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
น าเสนอสรุปผลการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 ดังนี ้
น าเสนอวันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2562 08.30 - 16.00 น. 
สาขา สถานประกอบการ 
สาขาเชฟนานาชาติ โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน 
  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 
  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
  เดอะ คอฟฟี่ คลับ (สาขาสุขุมวิท 49) 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
น าเสนอวันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม 2562 08.30 - 16.00 น. 
สาขาเทคนิคยานยนต์ บริษัท บเีอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) 
สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ บริษัท วิริยะคาร์บอดี้ เซอร์วิส จ ากัด 
สาขาผลิตช้ินส่วนยานยนต์ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
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6. การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
7. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปฝึกงานที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 และบริษัท Interlink จ านวน 2 คน ระหว่างวันที ่
1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 

8. นักศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ (หลักสูตรทวิภาคี BMW Thailand) เข้ารับ
ทุนการศึกษาที่ศูนย์ฝึกของบริษัท เทอมละ 12,000 บาท จ านวน 9 คน (ระดับ ปวส.2 จ านวน 2 คน และ
ระดับ ปวส.1 จ านวน 7 คน)  

9. นักศึกษา ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อ ที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา Guizhou Light Industry 

10. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ปวช.1 – 3 เพื่อรับสมุดรายงาน
ผลการเรียน และลงทะเบียนเรียน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.4.5 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล 
         - ไม่มี -  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1๑ (๔/ปีการศึกษา 2562) วันพุธท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. 

2562 
                   มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหลังการแก้ไขดังนี้ 
หน้าที่ 5 ข้อ 1.3.3 ปรับแก้ไขพื้นที่โครงการ Learning Express 2019 จาก ต าบลหางแขยง อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท เป็น ชุมชนหางแขยง ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

3.1 งานวันคนพิการ  
ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แจ้งก าหนดการ

งานวันคนพิการประจ าปี 2562 ดังนี ้
งานจัดในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี โดยโรงเรียนจิตรลดาได้รับมอบหมายให้ไปร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 16 และสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดาในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการไปช่วยแจกอาหาร อ านวยความ
สะดวกให้ผู้พิการ และเก็บขยะเป็นต้น 

ประธานมอบหมายให้อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดส าราญและอาจารย์ชุติมาวรรณ แก้วจ านงค์เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดนักเรียน/นักศึกษาไปช่วยงาน (นักเรียน ปวช.2 จ านวน 168 คน ใส่ชุดลูกเสือ/เนตรนารี และ 
นักศึกษาปริญญาตรี 60 คน แต่งชุดนักศึกษา) และขอเชิญชวนให้ผู้บริหารทุกคน ใส่เสื้อโปโลสีม่วงไปร่วมงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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3.2 เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
อธิการบด ีให้นโยบายว่าควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และให้นักศึกษาจัดท าแฟ้ม

สะสมผลงาน/แสดงผลงานส่วนตัว (Portfolio) แต่ไม่ควรเป็นเงื่อนไขในการจบการศึกษา  
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการรองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุม

ร่วมกันระหว่างฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษากับงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
หรือแพลตฟอร์มส าหรับให้นักศึกษาบันทึกกิจกรรม/portfolio ของตนเองสะสมไว้ได้ โดยอาจก าหนดให้
นักศึกษาเลือกท ากิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด แต่ไม่เป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา เมื่อ
พัฒนาระบบแล้วเสร็จจะน ามาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง 

ประธานเพิ่มเติมว่า ขอให้เร่งด าเนินการเรื่องการจัดสรรพื้นที่/แพลตฟอร์มให้นักศึกษาเข้าไป
บันทึกข้อมูล โดยเร็ว และให้มีพื้นที่เพียงพอส าหรับบันทึก/รูปภาพ/กิจกรรม/เกียรติบัตรต่างๆ อาจท า
แบบฟอร์มเป็น guideline ให้นักศึกษากรอกข้อมูลจ าเป็น และก าหนดผู้เข้าถึงข้อมูล เป็นตัวนักศึกษาเอง 
ผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

มติ      ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล   

รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล น าเสนอที่
ประชุมดังนี้ 

โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเริ่มจากการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นสองด้าน ได้แก่ ระบบ
สมองกลฝังตัว และ วิศวกรรมข้อมูล สามารถสนับสนุนการท างานทั้งทางด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบ
อุตสาหกรรม 4.0 ระบบปัญญาประดิษฐ์ การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นรากฐานในการขยายเปิด
หลักสูตรวิทยาการ/วิศวกรรมข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์ต่อไป 

การจัดหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2558 และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ 2552 และร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่   

ปัจจุบัน คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการวิพากษ ์หลักสตูรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการวิชาชีพแล้ว จึง
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อน าเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พิจารณาก าหนดจ านวนรับ

นักศึกษาใหม่ และอัตราค่าบ ารุงการศึกษาของหลักสูตร    
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                  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรและเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2563 
ให้เก็บค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเดียวกันกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ 30,500 บาทต่อภาคการศึกษา 
เห็นชอบจ านวนรับนักศึกษาใหม่ 60 คน/ปี และให้เสนอสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  

4.2 การเพ่ิมรายวิชาใหม่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไปน าเสนอที่ประชุมเพื่อ

ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป

ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปที่บัญญัติไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรมน าความรู้ สู้งานหนัก สมควรที่จะเพิ่มรายวิชา
ที่มีลักษณะบูรณาการ และมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในสังคมไทยและ
สังคมโลก จึงเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 6 รายวิชาคือ 

1. เรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ (Learning with Professionals) 1 หน่วยกิต 
2. นานาภาษาและสังคมพหุวัฒนธรรม (Languages and Multicultural Society) 1 หน่วยกิต 
3. การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) 2 หน่วยกิต 
4. สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Study) 2 หน่วยกิต 
5. ปริทัศน์เอเชียใต้ (Introduction to South Asia) 2 หน่วยกิต 
6. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) 2 หน่วยกิต 

โดยเน้นการปฎิบัติ ตามนโยบายของสถาบันในการพัฒนานักศึกษา และเป็นทางเลือกให้
นักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้มากข้ึน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ทั้ง 6 รายวิชา และให้เสนอ
สภาสถาบันต่อไป  

อนึ่ง เนื่องจากรายวิชาใหม่นี้เป็นรายวิชา 1-2 หน่วยกิต จะท าให้ยากต่อการจัดตารางสอน 
จึงควรแนะน าให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา 1 หน่วยกิตและ 2 หน่วยกิตคู่กัน  
 
     4.3 การรับนักเรียน/นักศึกษาใหม่  

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เสนอแผนการรับ
นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
ปวช.  การตลาด   10 คน 
               ช่างอุตสาหกรรม                     75 คน 
               เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว   15 คน  
               อาหารและโภชนาการ            40 คน  
              เทคโนโลยีสาระสนเทศ  30 คน  
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              การสร้างเครื่องดนตรีไทย            10 คน 
              เกษตรนวัต                        20 คน  
              รวม ระดับ ปวช.                    200 คน 
ปวส.       การตลาด   10 คน  
              ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  45 คน 
              เมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 10 คน 
              อุตสาหกรรมอาหาร  ๐5 คน 

เชฟอาหารนานาชาติ  ๐5 คน 
เชฟอาหารไทย   ๐5 คน  

              เทคโนโลยีสารสนเทศ  10 คน  
              ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว    ๐5 คน  
              รวม ระดับ ปวส.                      95 คน 

ปวช. และ ปวส. รวม          295 คน 
ทั้งนี้ จะเริ่มจ าหน่ายใบสมัคร 6-31 มกราคม ๒๕63 รับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ ๒๕63 และ

สอบคัดเลือก 15 กุมภาพันธ์ ๒๕63 
มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ  

 
4.4 งาน CDTI on Ground Activity (Open House)  

นางสาวรัตน์ชรินทร์  อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เสนอจัดงาน เปิด
บ้านวิชาการ ของสถาบัน ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกวันพุธที่ 27 หรือวัน
พฤหัสบดีที่ 28 หรือศุกร์ที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕62 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาเลือกจัดเต็มวัน ในวันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน 2562 
เนื่องจากเป็นวันที่ปกติมีกิจกรรม student assembly ในช่วงบ่ายอยู่แล้วจึงไม่กระทบการเรียนการสอนมาก 
และเป็นการจัดพร้อมกันทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี กลุ่มเป้าหมายเป็นครูแนะแนว นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และผู้ปกครองของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 285 แห่ง 

ประธานขอให้เพิ่มกิจกรรมส าหรบัผู้ปกครอง และให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดงานด้วย 
 

 4.5 วาระการประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี 6 (1/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) วันท่ี 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
มต ิ ให้มีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้  

- แต่งตั้งรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
- อนุมัต ิ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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- แต่งตั้งสภาวิชาการ 
- อนุมัติจัดต้ังคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และแต่งตั้งคณบดี 
- อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
ประธานขอให้มีการติดตามมติสภาสถาบันแต่ละเรื่องหลังการประชุม โดยมอบหมายดังนี้ 

- มติด้านวิชาการ: รักษาการรองอธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข 
- มติของส่วนงาน: หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนงาน 
- มติด้านงานบริหาร: รักษาการรองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

อาจารย์อัครพร บุนนาค 
 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ก าหนดการประชุม กบส. กบค. และ กบง. ครั้งต่อไป  
 มติ         ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2562 ตามที่
ก าหนดไว้ในตาราง (ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) โดยประชุม กบส. และ กบง. ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. 
และประชุม กบค. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

   
เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 

 
นายอดิศักดิ์  ดีสมุทร 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 

อาจารย์อัครพร  บุนนาค 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลมิวงศ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

            
 


