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รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดี

สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดาจดัการเรยีนการสอนในแนวทาง "เรียนคูงาน" "งานคูเรยีน" เนนการเรยีนรู
จากการทํางาน และการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากงานที่ทํา กระบวนการนี้ทําใหรูจริงและมีความรู
ฝงลึก ทําใหจดจําไดนาน นี่คือปรัชญาการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการบูรณาการความรูเชิงทฤษฎี
กับทักษะภาคปฏิบัติ เปนการพัฒนารอบดาน ทั้งความรู คุณธรรม ทักษะการงาน ทักษะชีวิต และ
ทกัษะทางสงัคม เปนการศึกษาเพือ่สรางคน สรางชาต ิตามแนวพระราชดาํรสิมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคกอตั้งสถาบัน

วนัที ่2 เมษายน เปนวันสาํคญัของสถาบัน ดวยเปนวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปน "วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา"
ชาวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได จึง
พรอมใจกันนอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สถานศกึษาในเครือจติรลดามุง่พัฒนานักเรียน นกัศกึษาใหม้ ี"ความเป็นจิตรลดา" คือ
มีความจงรักภักดี เป็นคนดี เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา รู้รักสามัคคี และใฝ่เรียนใฝ่รู้
ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทล้นเกลา้ฯ รชักาลที ่9 องคก์อ่ตัง้โรงเรยีนจติรลดา สถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดานําพระราชปณิธานนี้มาร้อยเรียงเป็นคติพจน์ของสถาบันว่า

สารอธิการบดี

"รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นําความรู้ สู้งานหนัก"

สารอธิการบดี CDTI Magazine02
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เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ�าฟ�ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรป�ยชาติ

สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ประพันธ์

 ๒ เมษายน อุดมสมัย  ประชาไทยปล้ืมเปรมเกษมศรี

สมภพองค� “บรมราชกุมารี” ขนิษฐภคินีแห�งพระสยามินทร�

 ธ สามารถเลิศล้ํานําเหล�าข�าฯ ชุบชีวาคลายทุกข�ในทุกถิ่น

สืบสานพระปณิธานนวบดินทร�  ได�สมจินต�สมใจไทยนานา

 ขอพรเลิศประเสริฐสุดดุจดังเจต  อีกไตรรัตน�ปกเกศทั่วทิศา

อวยมงคลดลยุพินด่ังจินตนา จอมสุดาสราญมั่นนิรันดร
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รล
ดา “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีถือกําเนิดข้ึนจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปหลวง ทีพ่ระราชทานกาํเนดิโรงเรยีนจติรลดา
เพื่อจัดการศึกษาใหแกพระราชโอรสและพระราชธิดา ใหไดทรงพระอักษรรวมกับบุตรหลานขาราชบริพารและบุคคลธรรมดาทั่วไป ตั้งแตช้ันอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และในป พ.ศ. 2526 เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสําเร็จ
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว จึงไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงประธานบริหารโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตอมา
ไดทรงขยายการศึกษาจากสายสามัญสูสายอาชีพโดย ทรงกอต้ังโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป พ.ศ. 2547 และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สอนระดับปริญญาตรี ในป พ.ศ. 2557 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ไดรับการประกาศจัดต้ังใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยควบรวมโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
และเปล่ียนสถานภาพจาก สถานศึกษาเอกชนเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ภายใต
พระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยจีติรลดา พ.ศ. 2561 เปดสอนทัง้ระดบัปวช. ปวส. และปรญิญาตรี
ในสาขาตาง ๆ ตามพระราโชบายและตามความตองการของประเทศ จดัการเรยีนการสอนในแนวทาง
“เรยีนคูงาน” “งานคูเรยีน” ซึง่เนนการเรยีนรูจากการทาํงาน และการสรางสรรคสิง่ใหมจากงาน
ที่ทํา บูรณาการความรูเชิงทฤษฎีกับทักษะภาคปฏิบัติ และพัฒนานักศึกษารอบดาน ทั้งความรู
คุณธรรม ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม เปนการศึกษาเพื่อสรางคนสรางชาติ
ตามแนวพระราชดาํร ิสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบัน เทคโนโล ยี จิตรลดาถือ เอาวันที่
2 เมษายน ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องคกอตัง้และนายกสภาสถาบนั เปนวนัสถาบนั
เทคโนโลยีจิตรลดา ชาวสถาบันสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุด
มิได จึงพรอมใจกันนอมเกลาฯ ถวายพระพร
ชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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ไมเ่วน้แมแ้ตก่ารศกึษาในโรงเรียนและสถานศกึษา ทีต่อ้งใชก้ารเรยีนการสอน
แบบออนไลน์มากขึ้นในช่วงที่ต้องปิดเรียนช่ัวคราวจากสถานการณ์โควิด
แต่ทุกวันนี้คงต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยังไม่สามารถ
ทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือแบบออฟไลน์ได้เต็มร้อย เพราะ
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% นั้น อาจเหมาะสําหรับสถานศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และมีประสบการณ์การเรียนการสอน
แบบออนไลน์มาก่อน ในขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้การเรียน
การสอนแบบออฟไลน์ตามเดิมได้เช่นกัน 

สถานการณโควดิ-19 ทาํใหทกุคนตางไดเรยีนรูและปรับตัวกบัวถิใีหม หรอื New Normal ทีต่อง
ใชชีวติอยางระมดัระวงัมากขึน้ ตัง้แตการใสหนากากอนามยัตลอดเวลา ใชเจลลางมอืเปนประจาํ
การเวนระยะหาง และการวัดอุณหภูมิกอนเขาสถานที่ตาง ๆ 

ดังนั้น การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19
จึงเป็นตัวแปรที่เร่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษาเร็วขึ้น
และทําให้สถานศึกษา
ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา จะต้องปรับตัว
ให้ทันกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียน
การสอนมากขึ้น 

การเรียนรู้
แบบผสมผสาน

กับวิถี
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learning

NEW NORMAL

การเรียนรู้แบบผสมผสาน
เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย โดยอาศัย
หลักการเรียนรู้ 2 แบบ คือ

เปนกระบวนการเรียนที่มีความเปน
อิสระ โดยที่ผู สอนอาจสรางเว็บไซต
หรอืใชระบบ E-learning ทีผู่เรยีนสามารถ
เรียนที่ไหนเม่ือไหรก็ได ซ่ึงผูเรียนและ
ผูสอนไมตองรอเพื่อตอบโตกันในทันที
และใชการสือ่สารผานระบบอนิเทอรเนต็
เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E–mail)
ระบบ Learning Management System
เปนตน

เปนการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนและผูเรียนไดแบบทันที
ทันใด โดยใชการรับสงขาวสารขอมูล
ภายในเวลาเดียวกัน  เชน  Google
Classroom, Google Meet, Zoom,
MS Teams เปนตน

อางอิงขอมูล
[1] WorthvieW. (2018). Everything About Blended Learning- What It Is And How It Can Help!.  February 12, 2021, Retrieved from
 https://www.worthview.com/everything-blended-learning-can-help/
[2] Blended Learning การเรียนรูแบบผสมผสาน. (2556). สืบคนเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2564, สืบคนจาก https://bit.ly/3dqRzeD 
[3] Ancheta, R.F.& Acheta, H.B. (2020). The new normal in education: A challenge to the private base education institutions in the
 Philippines? International Journal of Education Management and Development Studies, 1(1), 1-19.

นอกจากการเรียนการสอนแบบออนไลนและแบบออฟไลน
ทีน่าจะเปนทีรู่จกักนัแลว ยงัมกีารเรยีนการสอนอกีรปูแบบหน่ึง
ที่อาจเปนอีกทางเลือกของการเรียนการสอนในยุคโควิดนี้คือ
การเรยีนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรยีนรู
แบบนี้เปนกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะของการเรียนรู
แบบทางไกล (Distance Learning) ที่พัฒนาตอยอดมาจาก
การสอนในช้ันเรียนแบบเดิม ที่ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
และเผชิญหนากันโดยตรง ซึ่งแนวคิดการเรียนรูแบบทางไกลน้ี
จะลดบทบาทการเรยีนการสอนแบบเผชญิหนาลงไป และเชือ่วา
การเรยีนรูสามารถเกดิข้ึนไดทกุทีท่กุเวลา ทัง้ในและนอกชัน้เรียน

บทความโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การเรียนรู้แบบประสานเวลา
(Synchronous Learning)

2

การเรียนรู้แบบไม่ประสานเวลา
(Asynchronous Learning)

1

การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning
กับวิถี New Normal
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นอกจากนี้ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู แบบเสมือนจริง (Virtual Learning)
การเรียนรูผานการทํางานเปนกลุม ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจ ดึงดูด และสรางสรรค
เพื่อกระตุนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูเรียน ขณะที่ผูเรียนเองก็ตองเปดใจยอมรับ
และปรับตัวใหเขากับการเรียนการสอนรูปแบบใหมนี้ ซ่ึงผูเรียนจะตองทําความเขาใจบทเรียน
ดวยตนเอง ทํางานท่ีรับมอบหมาย และสามารถจัดการตนเองไดในขณะที่อยูที่บานหรือที่พัก
โดยอาจมีผูปกครองหรือคนในครอบครัวเปนครูผูชวยในการกํากับดูแลและติดตามการเรียน
การสอนของบุตรหลานอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูเรียนที่เปนกลุมเด็กและผูเยาว ผูปกครอง
จะมสีวนสาํคญัมากในการกระตุนและชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนขณะอยูที่บาน 

อยางไรก็ตาม ในการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมเขามาใชสําหรับการเรียน
การสอนในยุคโควิดนี้ ควรคํานึงถึงความ
เหมาะสมของขนาดโรงเรียน จํานวนนักศกึษา
ความพร อมทางโครงสร างพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยี ความพรอมของผูสอน ผู เรียน
และผู ปกครองประกอบกันดวย เพ่ือให
การเรียนรูตามวิถีใหมนี้เกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรูกับผูเรียนอยางแทจริง

NEW
NORMAL

แมว่้าจะเป็นการทาํงานจากท่ีบ้าน (Work from Home)
ผูส้อนกจ็ะตอ้งมีความพร้อมอยูต่ลอดเวลาสาํหรบัการสอน
หรือการเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้กับผู้เรียน 

ดังน้ัน การเรียนรูแบบผสมผสานจึงเปนการผสมผสานระหวาง Online Learning และ
Face-to-face Meeting เขาดวยกัน ซึง่ผูสอนควรคาํนงึถงึจดุประสงคการสอน ความพรอม
ของผูสอนและผูเรียน รวมถึงสถานที่และอุปกรณ และปจจัยดานอื่น ๆ อาทิ วิธีการใชงาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต แผนการสอน แหลงเรียนรู แบบออนไลนที่มีประสิทธิผล
การจูงใจและชวยเหลือสนับสนุนผูเรียน การทํางานเปนกลุมของผูเรียน เปนตน

ผูส้อนเป็นบคุคลสาํคญัในการถา่ยทอดเนือ้หาความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บั
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการและรูปแบบการเรียนที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้สอนหรือครูอาจารย์จะต้องมีวิธีการและจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมสําหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน
การสอนในยุคนี้

ONLINE
LEARNing

face to face
LEARNing

Blended
learning

การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning
กับวิถี New Normal
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ประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล

Nurses' Aides/
Caregivers Certificate

ผลิตบุคลากรทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดูแลบุคคลผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ
และชว่ยเหลือตัวเองไดใ้นบางสว่นในเรือ่งเกีย่วกบักิจวัตรประจาํวนั เชน่ ผูป่้วย ผูส้งูอายุ
เด็ก ผู้พิการ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

บทความโดย
นางสาว สุนี นรไกร
ศูนยบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผูสําเรจ็การศึกษาทีผ่านการประเมนิผลจะไดรบั ประกาศนียบัตร
พนักงานใหการดูแล  (Nurses’ Aides/Caregivers
Certificate) จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสามารถ
นําความรู ทั้ งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบอาชีพ
เปนพนักงานใหการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ

จัดสอนภาคทฤษฎี
ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาคปฏิบัติ
รพ.จุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย
สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
มูลนิธิสงเคราะหเด็ก
สภากาชาดไทย
รพ.ทหารผานศึก
และแหลงฝกอื่น ๆ

รวมทั้งการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม สามารถปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล บาน
ชุมชน สถานดูแลผูสูงอายุ สถานเลี้ยงเด็ก สถานบริการสุขภาพอื่น ๆ ดังนี้

• มีความรูและทักษะในการดูแลขั้นพื้นฐาน ไดแก สุขวิทยาสวนบุคคล
 การเตรียมอาหาร การเคลื่อนไหว การพักผอนนอนหลับ สถานดูแล
 ผูสงูอาย ุสถานเลี้ยงเด็ก สถานบริการสุขภาพอื่น ๆ
• ใหการดแูลกจิวตัรประจาํวนั ตลอดจนจดัสิง่แวดลอม เพือ่ความสขุสบาย
 และความปลอดภัยของผูมีภาวะพึ่งพิงขางตน
• สามารถทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณการรักษา
 ทางการพยาบาลและการแพทยได
• มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถประสานงานและทํางานรวมกับบุคคลอื่น
 ในทีมสุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การเรียนการสอน

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(Nurses' Aides/Caregivers Certificate)

• แสดงออกถึงความเปนผูมี
 ความรับผิดชอบตอตนเอง
 ตอหนาที่ ตออาชีพ และมี
 ระเบียบวินัย
• มีความเอื้ออาทร ซื่อสัตย
 เมตตา คณุธรรม จรยิธรรม
 และเคารพในสิทธิของ
 ผูรับบริการและผูรวมงาน

หลกัสตูรตน้แบบสาํหรับการนาํไปใช้ในการเตรียมพนกังาน
ให้การดูแลในทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะให้เป็นทีม
การพยาบาลที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง

Workshop การใชเครื่องมือ และอุปกรณพยาบาล

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(Nurses' Aides/Caregivers Certificate)
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To educate and train healthcare assistants to help dependent
(non-critical) individuals, including self-care patients, elderly,
children with disabilities, etc., with their daily routines while
keeping their home environment healthy and safe.

The curriculum at
Chitralada Technology Institute

composed of practical
teaching from:

Chulalongkorn Hospital,
Thai Red Cross Society,

Srisawarintira Nursing Institute,
Foundation for the Orphanage,

Veterans Hospital,
and other training facilities.

Instruction

Objectives / Goals

Nurses' Aides/
Caregivers Certificate

• Gain knowledge and skills in basic care including personal hygiene, feeding,
 mobility, rest, sleep and able to work in elderly care, nurseries and other
 health facilities.
• Provide daily care and environmental arrangements for the comfort and
 safety for non critical dependent individuals.
• Able to sterilize medical tools, clean utensils and other treatment equipment
• Positive service mind, able to coordinate and work with others in healthcare
 teams and related agencies.
• Express self-responsibility, professionalism and discipline to complete
 assigned duties
• Be generous, honest, compassionate, ethical and respectful with respect to
 the rights of service of recipients and colleagues.

Caregivers Certificate / Nurses' Aides Program Objectives

This course will help prepare much needed healthcare assistant
personnel.

Graduates will receive nurses' aides/caregivers Certificates from Chitralada
Technology Institute and will utilize the combined theoretical knowledge and
practical skills to provide effective care, be part of nursing/care giver teams that
provide quality healthcare services to the public.

แบงกลุมสาธิตและทดลองปฏิบัติการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล
ในรายวิชา “การชวยเหลือดูแลพื้นฐาน”

ณ หองปฏิบัติการพยาบาล สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Divide demonstration groups and experiment with
personal hygiene practices in the course of

"Basic Personal Care Assistance".
At The Nursing Laboratory, Srisawarintira Institute of Nursing,

Thai Red Cross Society

ทีมคณาจารยจาก สภาพยาบาล
และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Faculty members from The Nursing Council and
Srisawarintira Institute of Nursing, Thai Red Cross Society

In Summary:

ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
(Nurses' Aides/Caregivers Certificate)
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สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี
มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในลักษณะ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน"
นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการทํางาน ในสาขาที่เป็นความ
ต้องการหรือเป็นความจําเป็นของประเทศ 
Chitralada Technology Institute is an educational institution founded by Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Srindhorn. Her Royal Highness has been committed to the development
and promotion of vocational education, so graduates become good citizen, skilled, disciplined
and ethically professionals under “Study and Work – Work and Study” initiative.  As a result,
students are prepared and ready to work in their respective vocational sectors, demanding
their practical skills right after graduation.

The preparation of skilled manpower for the workplace is the most important goal of CDTI,
in line with the Royal policy to educate good and capable people. One indicator of work skill
capabilities is standardized certification given within that particular vocation. The National
Skill Standards is one form of vocational skill assessment which measures knowledge, skills
and attitudes of professionals working in their particular fields.

In 2017, the Department of Electrical Power at Chitralada Vocational School, established the
National Skill, for Level 1 Building Electricians. It was initiated from the department’s intention
to put focus on workplace safety, in accordance to the Skill Development Promotion Act,
B.E. 2014.

The Centre graciously received Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn who
presided over its opening. Reports have been
presented to Her Royal Highness, highlighting
the results of the Centre’s operation and
progress. Her Royal Highness continues to
strongly support and closely monitor the
achievement of CDTI’s National Skill Standards
Assessment Centre to the present. 

การผลติกาํลงัคนใหมคีวามพรอมทาํงานในสถานประกอบการจงึเปนเปาหมายสําคัญของสถาบนั
ตามพระราโชบายใหสถาบันสรางคนทํางานดี ทํางานได ซ่ึงตัวชี้วัดของการทํางานไดดีในสาขา
อาชีพตาง ๆ คือการมีฝมือที่เปนมาตรฐานของสาขาอาชีพนั้น ๆ โดยเปนไปตามมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาต ิซ่ึงเปนขอกาํหนดทางวชิาการทีใ่ชเปนเกณฑวดัระดบัความรู ทักษะ และเจตคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ 

ในปพุทธศักราช 2560 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดต้ังศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาต ิโรงเรยีนจติรลดาวชิาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา
สาขาอาชพีชางไฟฟาภายในอาคาร ระดบั 1 เนือ่งจากเปนสาขาทีต่องใหความสาํคญัตอความ
ปลอดภัยในชีวิตจึงจําเปนตองไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน พุทธศักราช 2557 กอนปฏิบัติงานจริง 

อกีทัง้ไดรบัพระมหากรุณาธิคุณอนัหาทีส่ดุมไิด
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็ฯ เปดศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน
อีกทั้งใหถวายรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมในเวลาตอมา ดวยความสนพระทัย
ในการตดิตามสัมฤทธผิลการจดัตัง้ศนูยทดสอบ
มาตรฐานฝมอืแรงงาน โรงเรยีนจติรลดาวชิาชพี
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

National Skill Standards Testing Center
Chitralada Vocational School,
Chitralada Technology Institute,

สาขาอาชีพช่างไฟฟา้
ภายในอาคาร ระดับ 1

Indoor Electrician
Profession Level 1

บทความโดย
อาจารย์เจษฎา ตั้งมงคลสุข
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สาขาวิชาไฟฟากําลัง)

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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ศูนย์ทดสอบฝีมือมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรด้านอาหาร

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Labor skill standard test

บทความโดย
อาจารย์วีราภรณ์ คํานึง
ศูนยทดสอบฝมือมาตรฐานฝมือแรงงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (แผนกวิชาคหกรรม)

วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
โรงเรยีนจติรลดาวชิาชีพ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา จดัอบรมการเปนผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรดานอาหาร อีกท้ัง
เพือ่เปนผูทดสอบประจําศนูยทดสอบ โดยมบุีคลากรเขารวมอบรมจาํนวน 12 คน
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ มาเปนผูบรรยายใหความรูและจัดอบรม
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ ภายหลังการ
อบรมไดจัดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผู เขารวมอบรมผานการทดสอบมาตรฐานในสาขาอาชีพภาคบริการสาขา
ผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ทุกคน

At the present, the Assessment Centre offers
assessment for CDTI’s vocational, university
students, and general public. Focusing on
students studying in the higher vocational
certificate in Electrical Power field, who will
need to pass Level 1 Building Electricians
National Skill Standards Certification.

ปจจุบันศูนยทดสอบ จัดการทดสอบใหกับ
นักเรียน นกัศึกษาของสถาบนั และบุคคลทัว่ไป
โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปวส. สาขาวิชา
ไฟฟากําลงั ทีจ่ะสาํเร็จการศกึษาจากทางสถาบนั
จะตองสอบผานมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา
อาชพีชางไฟฟาภายในอาคาร ระดบั 1 ทกุคน 

การทดสอบแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคความรู ทดสอบดวยขอสอบปรนยั 60 ขอ เวลา 1 ชัว่โมง
ซึง่ตองผานภาคความรูจงึจะมสิีทธสิอบภาคความสามารถ และภาคความสามารถ ทดสอบทักษะ
ฝมอืในดานการตอตวันาํ และการเดินสายไฟฟาและการติดตัง้อุปกรณ ผูเขารับการทดสอบตอง
ทาํคะแนนรวมกนัไดไมนอยกวารอยละ 70 จงึจะผานเกณฑการทดสอบ ผูท่ีสนใจสามารถตดิตอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามชองทางตอไปนี้  

The assessment is divided into two parts: one hour is for the knowledge part which consists of
60 multiple choice questions. One must pass this part to be eligible for the second part which
assess the competency and skills in conductor and electrical wiring as well as equipment
installation. To pass, one must receive a combined score of at least 70% to meet the assessment
criteria. For more information, please refer to Chitralada Vocational School contact channels.

Line
ศูนย์ทดสอบฯ สจด.
( ID : @317jjtqv )

โทรศัพท์
0-2282-6808 ต่อ 3057
และ 08-6538-5013

Facebook
CDTI Skill Standard
Testing Center

On 13-14 August 2020, the National Labour Standards Center, Chitralada
Vocational School organized a workshop for skill standards of teachers and
food personnel assessors. Twelve people participated in the training at
Chitralada Institute of Technology, courtesy of the Skill Development Institute 13
Bangkok. The session provided lecturers in theory and practice to train
participants in skill standards assessment. All participants passed the
standardized test for Service Profession, Thai Food Level 1.

Skill Standards Testing Center Chitralada Vocational School

To develop the potential of
teachers and food personnel.

14 August 2020

14 August 2020

กิจกรรม | Activities

สิงหาคม 256313

ผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้
Participants as follows:

ครูแผนก
คหกรรม

จํานวน (คน) จํานวน (คน)

ผู้ประกอบอาหาร
ของสถาบัน

7 5

อบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  

สิงหาคม 2563

13 August 2020

14

ผูที่สอบผานภาคทฤษฎีแลวจึงจะสามารถเขาสอบภาคปฏิบัติได
Those who have passed the theory will be able to take the practical exam.

เวลาในการทดสอบจาํนวน 3 ชัว่โมง โดยประกอบอาหารประเภทตาง ๆ ดงัน้ี  
• คาว  3  เมนู   • หวาน  1  เมนู
The test time was 3 hours with cooking. Different types as follows
3 savory dishes, 1 sweet menu

สิงหาคม 256314

Theory and Practice
Teachers of the
home economics
department

Institutional
Cooking

กิจกรรม | Activities ผู้เข้าร่วมทดสอบดังนี้
The participants of the test
are as follows:

ผู้เข้าร่วม
ทดสอบ

จํานวน (คน) จํานวน (คน)

สอบผ่าน
คะแนนเกิน 80%

12 12

สอบทฤษฎี (ช่วงเช้า)
Exam (Morning)

กิจกรรม | Activities

สอบทฤษฎี (ช่วงบ่าย)
Exam (Afternoon)

The participants
of the test

Passing the exam
scores more than 80%

ผู้เข้าร่วมทดสอบดังนี้
The participants of the test
are as follows:

ผู้เข้าร่วม
ทดสอบ

จํานวน (คน) จํานวน (คน)

สอบผ่าน
คะแนนเกิน 70%

12 12

The participants
of the test

Passing the exam
scores more than 70%

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
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CHITRALADA

Mini FBM3

คณะบรหิารธรุกจิ จึงจัดโครงการอบรมดานการจดัการ
ธรุกิจอาหาร รุนที ่3 (Chitralada mini FBM3) ภายใต
หวัขอ “ธรุกจิอาหารออนไลนกับสไตลสงัคมยุคดจิทิลั”
เพื่อใหความรู ในการเริ่มตนธุรกิจอาหารออนไลน
ที่เหมาะสมกับผูที่รักสุขภาพ และยังเปนการชวยสราง
ความตระหนักและเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร
ที่เกี่ยวของในธุรกิจอาหารตอการเปลี่ยนแปลงไปสู
โลกดิจิทัลในปจจุบัน ทุกวันเสารและอาทิตย ระหวาง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2562
รวมเวลาอบรมและดูงานทั้งสิ้น 108 ชั่วโมง

เพ่ือเพ่ิมความรู้
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้อบรมให้มีความรู้
ด้านการทําธุรกิจ
และโภชนาการ
เพ่ือสุขภาพสําหรับ
สังคมยุคดิจิทัล
ในปัจจุบัน

ภาพการแสดงการอบรม
ทฤษฎีการเขียนแผนทางธุรกิจ

โดย อาจารย ตรีชิต เมธารัตโชติ

Group photo after the training course
is closed After receiving the certificate

ภาพรูปหมูหลังจากปดคอรสการอบรม
หลังจากรับประกาศนียบัตร

การบรรยายทางวิชาการ
โดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ

การถายทอดประสบการณ
โดยผูบริหารและเจาของธุรกิจอาหาร
ที่ประสบความสําเร็จ

การศึกษาดูงานโครงการ
และธุรกิจดานอาหาร

การฝกปฏิบัติการทําอาหาร
โดยเชฟที่ไดรับการยอมรับ

แบงกลุมทําโครงการ
ที่นําความรูจากการอบรมมาประยุกตใช

Chitralada Mini FBM3
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To gain knowledge and
develop the necessary skills to succeed
in food and nutrition business in today’s
healthy modern society.

ภาพปฏิบัติการทําสูตรซอสมาตรฐาน
ของผูเขาอบรมในโครงการ
Workshop participants making standard sauce recipes.

ภาพการเยี่ยมชมสถานประกอบการ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน)
Company Visit: MK Restaurant Group Public Company Limited

The Faculty of Business Administration organized a training program in food 
business management; Chitralada “miniFBM 3” under the theme: "Online Food 
Business in Digital Society Style".  The aim is to educate people about online 
food business, suitable for health-conscious consumers and help raise awareness 
and readiness, with transformation into today's digital world. The program was 
organized every Saturday and Sunday from May 25, 2019 – July 7, 2019, including 
108 hours of “on the job” training and various F&B company visits.

Academic lectures
by qualified faculty members

Transfer experience
by executives and successful food business owners

Study of food
projects and businesses

Culinary practices
by recognized chefs

Group projects that apply
knowledge from training 

บทความโดย
อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Chitralada Mini FBM3
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ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทีม่คีวามลุม่ลกึ รอบดา้น มองการณไ์กล และเน้นความยัง่ยนืยาวนาน

โครงการ
อ่านเพ่ือเปลี่ยน
ตามรอยเท้าพ่อ บทความโดย

ดร. เรืองแสง หาสกุล
หัวหนาศูนยการเรียนรูเกษตรนวัต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่มี
การปรับใช้ท้ังในพ้ืนที่ราบลุ่ม
และบนพ้ืนทีส่งูชนั บางคนเรยีก
ศาสตร์พระราชาว่าเป็นศาสตร์
แห่งการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

ทรงคิดค้น

มากกวา่ 70 ป ีทีท่า่นทรงงาน
พระองค์ทรงทําเป็นตัวอย่าง
มาใหด้ทูัง้หมด 1,500 กวา่แหง่

เจาของศูนยกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ใหความรูในดาน
การจัดการกิจกรรมการเกษตรในดานตาง ๆ กับนักเรียน

ก อนที่ประชาคมโลกจะตื่นตัวในเรื่องนี้
ศาสตรพระราชาเปนแนวทางการพฒันาทีมุ่ง
ยกระดับคุณภาพชวีติของคนไทยทกุหมูเหลา
องคประกอบของศาสตรพระราชา คือ การ
ศกึษาและสขุภาพ การเพิม่ผลติภาพการผลติ
การคนควาวิจัย การบริหารความเสี่ยง การ
อนุรักษธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แตละองคประกอบลวนมีสวนชวย
ยกระดับคุณภาพชวีติของทกุผูคน โดยเฉพาะ
ผูยากไร หลกัการทาํงานตามศาสตรพระราชา
คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา เพื่อการพัฒนาท่ี
ยัง่ยนื ท่ีพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงใชเปนวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย
พระองคท านทรงงานมามากกวา 70 ป
พระองคทรงทําเปนตัวอยางมาใหดูทั้งหมด
1,500 กวาแหง มีทุกศาสตร ท้ังจริยธรรม
ศาสตร ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนศาสตรวาดวยการพัฒนามนุษยท่ีสําเร็จ
ท่ีสุดในโลก มีศาสตรวาดวยการเกษตร
วาดวยเรื่องดิน พระองคทานทรงมีความ
เชี่ยวชาญจนท่ัวโลกยกย อง องค การ
สหประชาชาติตั้ง“วันดินโลก” ซึ่งตรงกับ
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เพื่อใหทั่วโลก
เห็นความสําคัญของทรัพยากรดิน

ศาสตรวาดวยเรือ่งนํา้ “ฝนหลวง” การสราง
เข่ือน  ฝายชะลอนํ้า  ศาสตรเรื่องปาไม
ที่เปน “พื้นที่ตนน้ํา” ชวยสรางความชุมชื่น
ศาสตรเรือ่งการจดัการดนิ การปองกนัชะลาง
หนาดิน เก็บความสมบูรณของดินบนเขา
บนพื้นท่ีลาดชันดวยหญาแฝกที่ ปองกัน
ความเสื่อมโทรมของดิน เก็บนํ้าและความ
อุดมสมบูรณใหคงอยู ตลอดไป แมแตนํ้า
ทีไ่หลบาทวมบานเรอืน ทรงคิดวธิกีกัเก็บดวย
โครงการ “แกมลิง” การบําบัดนํ้าเสียดวย
เครือ่งกลเตมิอากาศ “กงัหนัชยัพฒันา” ทรง
ทํางานวิจัยทั้งในวังและในไรนาเกษตรกร 
ทรงคิดคน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
และ “เกษตรทฤษฎีใหม” ที่มีการปรับใช
ทั้งในพื้นที่ราบลุมและบนพื้นที่สูงชัน ศาสตร
พระราชา จึงเปนศาสตรแหงการพัฒนา
ที่ยิ่งใหญ ทรงใหความสําคัญกับทุกปญหา
ทุกความทุกขของพสกนิกร จนเกิดศาสตร
พระราชามากกวา 4,500 กรณีศึกษา

ศึกษาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

The King’s Philosophy and Philosophy
of the Sufficiency economy Integrated
Design Thinking Immersion for Innovation.



โครงการอ่านเพ่ือเปลี่ยนตามรอยเท้าพ่อ 13CDTI Magazine

จากองคความรูที่ยิ่งใหญนับเปนขุมทรัพย
มหาศาลที่ควรคาแกการศึกษาและเผยแพร
สูเยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา ไดนอมนาํหลัก
คดิตามแนวทางตาง ๆ ของพระองคทานเพ่ือ
นาํไปประยกุตใชใหเกดิการเรยีนรู การนาํไป
ใชในการดําเนินชีวิต การแกปญหา ท่ีจะ
สงเสริมใหประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดาน
ของชีวิต 

การศึกษาในศตวรรษที ่21 เปนการเตรียมคน
ออกไปเปนคนทาํงานทีใ่ชความรู (Knowledge
Worker) และเปนบคุคลพรอมเรยีนรู ดงันัน้
ทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปน
ทักษะของการเรียนรู  (Learning Skills)
และยงัตองมทีกัษะอืน่มาประกอบและสงเสรมิ
เพิ่มเติม 3 ทักษะ คือ ด านสารสนเทศ
(Information) ดานสื่อ (Media) และดาน
ดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการอานเพ่ือเปล่ียนตามรอยเทาพอ จึงเปนการศึกษาศาสตรพระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการการปลูกฝงแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรม Read for
Change with The King’s Philosophy and Sufficiency Economy Integrated Design
Thinking Immersion for Innovation ทีส่งเสรมิเพือ่เปนการพฒันาทกัษะการอาน การสบืคน
การคนควาดวยตนเอง จากศาสตรพระราชาที่ทรงคุณคา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผสมผสานกับการปลูกฝงแนวคิดในการออกแบบเพื่อสงเสริมใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรู 
และไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนควบคูกันเพื่อสงเสริมให

จากท้ัง 5 ข้ันตอน ในเวลา 1 สัปดาห ทําใหนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการรักการอานมากขึ้น นําศาสตรพระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ไดรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดวยกระบวนการปลูกฝงแนวความคิดในการ
ออกแบบ และมีผลงานคลิปวิดีโอ นําเสนอผลงานแนวคิดในการประยุกตใชความรูจากศาสตรพระราชาและการออกแบบตนแบบนวัตกรรม
เผยแพรและเขาประกวด  

เยาวชนได้รักการอ่านศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเ ด็จพระบรมชนกา ธิ เบศร
มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นํามาประยกุต์ใช้ในชีวติประจําวัน ทําใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ทีจ่าํเปน็ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป

นักเรียน นักศึกษาดูงานดานการเกษตรที่
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง

ร่วมโครงการ
เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
การปลูกฝังแนวคิด
ในการออกแบบ 

เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงาน การนําเสนอผลงานของ
นักเรียนระดับปวช. สาขาเกษตรนวัต ในการนําศาสตรพระราชาที่เรียนรู สรางสรรค
ในการออกแบบและ/หรือสรางตนแบบนวัตกรรมเปนขั้นตอน ดังนี้ 

นักเรียนระดับชั้นปวช.
สาขาเกษตรนวัต
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
จํานวน 33 คน 

(Design Thinking Immersion for Innovation)

ศึกษาคนควาศาสตรพระราชา The King’s Philosophy
and Philosophy of the Sufficiency Economy
Review ศึกษาศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดําริตาง ๆ เพื่อ
นําเสนอความรูบทเรียนที่ไดรับจากการอาน

ขั้นตอนที่ 1
Read for Change

ขั้นตอนที่ 3

1. ความตองการและความฝน (Needs and Dream)
2. สํารวจปญหา (Discover Opportunities)
3. คนหาผลลัพธ (Define Outcome)
4. การพัฒนาความคิด (Develop Ideas)
5. นําเสนอ/สาธิต (Demonstrate Intents)

Design Thinking ฝึกอบรมการปลูกฝัง
แนวคิดในการออกแบบ 5 step

ขั้นตอนที่ 2

• ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาศูนยการเรียนรูเกษตรพอเพียงในชุมชน
• การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสิ่งตาง ๆ ที่ประกอบดวย POEMS
 ทั้งในแงบวกและลบ ที่พบจากการศึกษาดูงาน และโครงการ
 พระราชดําริอยางนอย 3 ชุมชน เชน หมูบาน สถานที่ทองเที่ยว
 วัด โบราณสถาน เปนตน

การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(Philosophy of the Sufficiency Economy)
สํารวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ

ขั้นตอนที่ 4
ฝึกอบรมการนําเสนอ
การตัดต่อวิดีโอ
การสร้างคลิปใน
การนําเสนอผลงาน

ขั้นตอนที่ 5
ประกวดผลงาน
และมอบรางวัล

D e s i g n  T h i n k i n g
I m m e r s i o n  f o r  i n n o v a t i o n
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ที่ตองอาศัยองคความรูทางเทคนิคเฉพาะทางในสภาพแวดลอมการทํางานเปนทีมสมัยใหม
สามารถคิดแกไขปญหาท่ีใชหลักการทางวิศวกรรม การคนควาความรู และนวัตกรรมใหมๆ
โดยพื้นฐานการคิดเชิงวิทยาศาสตรและการคิดเชิงระบบ มีการพัฒนากระบวนการคิดอยาง
สรางสรรครวมทัง้การพัฒนาดานอารมณ และจรรยาบรรณวชิาชีพ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงไดพัฒนาหลักสูตรแบบ “งานคูเรียน” โดยฐานแนวความคิด
จากการใหผูเรยีนเขาใจปญหาจริงจากการทาํงานประจาํในภาคอตุสาหกรรมกอน แลวจงึนาํไป
ออกแบบประยุกตใหเขากับการดําเนินงานในบริบทขององคกร สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น
จดุมุงหมายของหลกัสูตรจงึเปนการพฒันางานประจาํในอาชีพทีด่าํเนนิอยูใหมีประสทิธิภาพสงูขึน้
และสงเสริมสมรรถนะบุคลากรประจําใหมีความรูและทักษะมากย่ิงขึ้น การออกแบบหลักสูตร
จึงเริ่มตนดวยการวิเคราะหงานในสายอาชีพ จากน้ันจึงวิเคราะหกลุมสมรรถนะสําหรับการ
ทาํงานใหสาํเรจ็ นาํไปสูการพฒันาโมดลูการเรยีนการฝกใหสอดคลอง ทัง้นี ้สถานประกอบการ
เปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการที่จะชวยสรางคุณภาพของหลักสูตรใหสอดคลองกับการสราง
บัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสงเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

การเรียนแบบ
“งานคู่เรียน”
หลักสูตรวิชาชีพ
เทคโนโลยีฐานสมรรถนะ
ตามสายอาชีพ

รูปโมเดลระบบการเรียน “งานคูเรียน” เรียนวันหยุด ทํางานวันปกติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ใชเวลาเรียนวันอาทิตย/ออนไลน

“งานคู่เรียน”

บริษัททางดานเทคโนโลยี/
งานอุตสาหกรรม

พนักงาน
ทํางานเต็มเวลา

เงินเดือน/
ตําแหนง

ผูที่ตองการเรียน
ควบคูการทํางาน

Reskill/
Upskill 

ปริญญา/
ประกาศนียบัตร

เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เสริมทักษะทาง
ภาษาและสังคม โดยนกัศกึษานาํโจทยปญหา
ที่เกิดขึ้นอยูในงานประจํามาคิดโครงงานเพื่อ
พัฒนางานในวิชาชีพ โดยสถานประกอบการ
อาจสนบัสนนุทุนการศึกษาบางสวนทีส่ามารถ
นํามาพัฒนาโครงงานที่เปนปญหาที่เกิดขึ้น
ในงานประจํา ประโยชนทีจ่ะไดรบัคอืพนกังาน
มีทักษะมากขึ้น สามารถพัฒนางานประจํา
ที่ เป นทั้ ง งานบริการ  และงานผลิตให 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได การเรียนใชชวง
เวลาวันอาทิตยซึ่งไมกระทบเวลางาน เสริม
ดวยการเรียนออนไลนที่มีความยืดหยุ น
ตลอดจนการเรียนกับวิทยากรในสถาน
ประกอบการ สมรรถนะที่สําคัญตามความ
ตองการของสถานประกอบการในยคุปจจบุนั
ประกอบดวย 6 กลุมสมรรถนะหลัก ซึ่งอาจ
แยกเปนสมรรถนะยอย ๆ ไดถงึ 50 สมรรถนะ
ที่สําคัญ ที่สามารถนํามา Reskill/Upskill 
ให  ผู ที่ปฏิบัติงานในสายอาชีพด านช าง
อุตสาหกรรมมานาน อาทิ ทักษะทางดาน
นวัตกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติในยุค 4.0
การใชแอปพลเิคชนัดาน AI การสือ่สารทีเ่ปน
สากล รวมถึงทักษะสําคัญทาง Soft Skill 

บทความโดย
ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การสร้างบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นต้องสร้างให้
นักศึกษาทราบถึงเหตุผลของการเรียน ที่จะสามารถเข้าใจ
ปัญหา เพ่ือออกแบบ ประยกุตใ์ช ้และดําเนนิการปฏิบติังาน
ตามระบบทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน
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ผลจากการดําเนินงานตามหลักสูตร ผูเรียน
สามารถใชสมรรถนะที่เกิดจากการพัฒนา
ตามหลกัสตูรใหสามารถแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้
ในงานประจาํทีท่าํอยู หรือปรับปรุงระบบงาน
ใหมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได ตัวอยางความ
สาํเรจ็ ไดแก นกัศกึษาทีทํ่างานอยูศนูยบรกิาร
รถยนตสามารถจัดทําโครงงานเพื่อวิเคราะห
เสียงดังของชวงลางรถยนต ท่ีใชหลักการ
Machine Learning ในการวิเคราะหเสียง
ที่เกิดขึ้น โครงงานพัฒนาอุปกรณยึดช้ินสวน
ในงานพนสีรถยนต ท่ีสามารถพลิกชิ้นสวน
ขนาดใหญไดอยางสะดวก ลดเวลาการพนสี
และพนไดคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โครงงานตูบําบัดนํ้าเสียจากการลางสี
ซึ่งเปนกระบวนการลดผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมทีเ่กดิขึน้จากการดําเนนิกจิการ 

พนักงานฝายซอมบํารุงโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดพัฒนาชุดบํารุงรักษา
ปมน้ําสําหรับบอพักน้ําเสียเพื่อใช
โรงพยาบาล ซ่ึงสามารถลดเวลา
และอํานวยความสะดวกชวยลด
กําลังบุคลากรในการบํารุงรักษา
ปมดังกลาวไดอยางมาก 

นกัศึกษากลุมท่ีทํางานกบับรษัิท เทสโก โลตสั
ไดนําความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหมและ
ไอโอท ีมาใชในการทาํโครงงานระบบควบคมุ
และตรวจวดัประสิทธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ
อัตโนมัติ และอุปกรณตรวจจับแกสรั่วไหล
และประมวลผลแจงเตอืนดวยแอปพลเิคชนั  
ซ่ึงโครงการนี้เปนการพัฒนานวัตกรรมขึ้น
ภายในองคกร ทําใหทางผูบริหารเห็นความ
สามารถของนักศึกษากลุมนี้ และเล่ือน
ตําแหนงงานใหสูงขึ้น 

รานอาหารที่มีการบริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่มแกบุคคลภายในสถาบัน
และบคุคลภายนอกทีส่นใจเมนูอาหารไทย สูตรมาตรฐานของสถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา
รานปรุงสารพดัถือเปนหองปฏิบติัการทางอาหารของคณะบรหิารธรุกิจ เพือ่ใหนกัศกึษา
ไดเรียนรู ฝกฝน และฝกงานธรุกจิรานอาหาร อกีทัง้ยงัใชเปนแหลงเรยีนรู คนควา และ
พฒันาสตูรมาตรฐานอาหารไทยของสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา รวมทัง้จัดอบรมอาหารไทย
สูตรมาตรฐานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และจัดจําหนายผลิตภัณฑที่เปนผลงานของ
อาจารยและนักศึกษา

เมนูอาหารคาวแนะนําที่ทางรานปรุงสารพัดภูมิใจนําเสนอ ไดแก มัสมั่นไก มัสมั่นเนื้อ
ของอรอยตดิดาวนอกจากเมนมัูสมัน่แลว ยงัมีปลาตะเพยีนกางนิม่ทอดกรอบทีท่านไดทัง้ตัว
ตัง้แตหวัจรดหาง ทานคูกบัยาํมะมวงรสกลมกลอม หรอืกระเทยีมเจยีวพรกิเกลอื ใหลกูคา
ไดเลอืกทาน ตอดวยเมนยูาํจานเดด็ ยาํมะมวงปลากรอบสตูรโบราณ ตอดวยเมนอูาหาร
จานเดียวจานเด็ดอยางผัดไทยกุงสดรสชาติเขมขนจากซอสสูตรเด็ดของทางราน นอก
เหนอืจากเมนอูาหารคาวแลว เมนขูองหวานทีข่ึน้ชือ่ของรานปรงุสารพดัมใีหบรกิารลกูคา
ดวยเชนกนัไมวาจะเปน ทบัทมิกรอบ ขนมตมมะพราวนํา้หอม เปยกปนูใบเตยกะทสิด

นอกจากเมนอูาหารคาวและอาหารหวานแลว รานปรุงสารพัดยงัมีบริการเครือ่งดืม่ ทัง้กาแฟ ทีคั่ดเลอืก
เมล็ดกาแฟชั้นดี คั่วสดใหมหอม ๆ หากลูกคาทานใดท่ีไมชอบดื่มกาแฟ ทางรานยังมีเมนูชา เมนูสมูทตี้
มะมวง และสมทูตีส้ตรอวเบอรรโียเกริต ทีท่มีงานรานปรงุสารพัดคดัสรรผลไมสดจากสวน ทีผ่านกรรมวธิี
ตัดแตงอยางดี อีกทั้งเมนูไอศกรีมโฮมเมดจากสูตรที่ไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยของนักศึกษา

ร้านปรุงสารพัด

ร้านปรุงสารพัดตั้งอยู่ที่ชั้น 1
อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สํานักพระราชวัง สนามเสือป่า
โดยอยู่ติดกับประตูทางเดินเข้าออกด้าน
ถนนศรีอยุธยา เปิดบริการอาหาร
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 16.00 น.

นอกจากนี้ รานปรุงสารพัดยังเปดใหบริการ
อาหารกลอง พรอมทั้งมีบริการ Delivery
และบริการรับจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่

Facebook : รานปรงุสารพัด  |  Line : @247rrugu
Tel : 0-2121-3790  |  Mobile : 092-726-7232

Omni Deli

นอกจากนั้น การคิดค้นดังกล่าวยังสามารถต่อยอด นําไปยื่นขออนุสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อีกด้วย จึงทําให้เห็นว่าการสร้างบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแนวทาง
“งานคู่เรียน” นั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการทํางานสูงขึ้น เหมาะสมสําหรับ
ยุคที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น



เรียนดี กิจกรรมเด่น
ขาดแคลนทุนทรัพย์

เรามีทุนการศึกษา
ให้หลากหลาย

สนใจสมัครได้ที่
www.cdti.ac.th > สมัครเรียน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296

@reg.cdtireg.cdti

“เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับสมัคร
นักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2564

CHITRALADA TECHNOLOGY INSTITUTE

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ 604 สํานักพระราชวัง
สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท: 0-2280-0551 โทรสาร: 0-2280-0552, 0-2280-0350

CDTI Channel

@cdti cdtiofficial

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

cdtiofficial

www.cdti.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

รับระดับ
ปริญญาตรี 3 คณะ

มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี
มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทาง
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสิทธิ์ประสาทความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เชิงวิศวกรรมอย่างเป็นระบบและทักษะการเรียน
องค์ความรู้ใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านอาหาร
และศาสตร์ด้านบริหารจัดการ เรียนรู้ทฤษฎี
พร้อมๆ กับการลงมือฝึกปฎิบัติงาน


