
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 



คํานํา 

ตามที่กคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกไดจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรกประจําปการศึกษาก๒๕๕๖กของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมข้ึนกเพื่อมุงใหบุคลากรของคณะฯกไดรบัการ

พัฒนาตนเองกใหเปนบุคลากรที่มีขีดความสามารถกในระดับชาติกระดับนานาชาติกและทํางานอยางมีความสุขก

โดยแผนพัฒนาบุคลากรดังกลาวกมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมก

(พ.ศ.ก๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙)กแผนปฏิบัติราชการประจําปก๒๕๕๖กและแผนพัฒนาบุคลากรกคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมก๔กปก(พ.ศ.ก๒๕๕๔ก–กพ.ศ.ก๒๕๕๗)  

เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกเปนไปตามแผนการพัฒนา

บุคลากรกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกจึงของรายงานผลการดําเนินการกตามแผนการพัฒนาบุคลากรกประจําป

การศึกษาก๒๕๕๖กเพื่อจะทําใหคณะฯกไดทราบถึงศักยภาพของบุคลากรในคณะฯกและหาแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรของคณะฯกใหมีความกาวหนาในสาขาอาชีพตอไป  

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยประสาน อุฬารธรรม) 

                                                                                        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

                                                                                         พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ตามที่กคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกไดดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกประจําปการศึกษาก๒๕๕๖กเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว

เปนไปดวยความเรียบรอยกและสัมฤทธ์ิผลตามแผนการดําเนินงานกคณะฯกจึงไดทําการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากรกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมกประจําปการศึกษาก๒๕๕๖กโดยมีรายละเอียดกดังน้ี 

๑. ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน  

ลําดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขา 

อบรม / คน 

ประเมินความ 

พึงพอใจ 

๑. โครงการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

บุคลากรสายวิชาการ  

 

๓๐ คน ๓.๙๓ 

(ระดับมาก) 

๒. โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการจัดการ

เรียนรูยุคใหม แหง

ศตวรรษที่ ๒๑ 

เมษายน ๒๕๕๗ บุคลากรคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

๓๕ คน ยังไมได

ดําเนินการ 

๓.  โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการดานรูปแบบ

การสอนเชิงสรางสรรค 

คณะครุศาสตรอุตสาห 

กรรม 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ บุคลากรคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

๒๕ คน ยังไมได

ดําเนินการ 

๒. ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมดานการจัดการความรู  

ลําดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขา 

อบรม / คน 

ประเมินความ 

พึงพอใจ 

๑. - - - - - 

๓. ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมดานความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ลําดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขา 

อบรม / คน 

ประเมินความ 

พึงพอใจ 

๑. - - - - - 

 

 



๔. ตารางสรุปผลการจัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุมวิชาการ หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศและตางประเทศ (ท้ังท่ีหนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)  

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. นําเสนอผลงานวิจัย ในหัวขอ  

การวิจัยพัฒนาเพื่อสงเสริมสถาบัน

ผลิตครูสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

: กรอบการจัดกลุมคุณภาพ

สถาบันผลิตครูสําหรับประเทศ

ไทย 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล ๒๗ ส.ค. ๕๖ 

โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนดและบางกอก

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวลิด 

กรุงเทพฯ 

สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 

๒. นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การ

พัฒนารูปแบบการรับรองปริญญา

ทางการศึกษา เพื่อการประกอบ

วิชาชีพ  

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก ๑๕ ก.ย. ๕๖ 

โรงแรมแอมบาส

เดอร สุขุมวิท ๑๑ 

กรุงเทพฯ 

สํานักนโยบายและ

แผน 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

๓. นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบ

การสงเสริมและพัฒนาครูสูความ

เปนเลิศ 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก ๑๕ ก.ย. ๕๖ 

โรงแรมแอมบาส

เดอร สุขุมวิท ๑๑ 

กรุงเทพฯ 

สํานักนโยบายและ

แผน 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

๔. การประชุมนานาชาติและการ

ประชุมปฏิบัติการ  

Strong Performers and 

Successful Reformers  

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล ๙ – ๑๑ ต.ค. ๕๖ 

อิมแพค 

เมืองทองธานี 

EDUCA 2013 

๕. ประชุมวิชาการขายงาน 

วิศวกรรมอุตสาหการ  

ประจําป ๒๕๕๕ 

 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

 

๑๖ – ๑๘ ต.ค. ๕๖ 

โรงแรมเอวัน เดอะ

รอยัลครูส พัทยา 

จ. ชลบุรี 

คณะวิศวกรรม 

ศาสตร  

ม.ศรีปทุม 

 

๖. ประชุมสัมมนาทางวิชาการนานา 

ชาติ ครั้งที่ ๓ และการนําเสนอ

ผลงานวิจัย เรื่อง  

A New Proposed Efficient 

Large – Scale Hydrogen 

Liquefaction Plant 

อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร ๗ – ๙ พ.ย. ๕๖ 

Kwansei Gakuin 

University 

เมืองโอซากา 

ประเทศญ่ีปุน 

 

 

 

 



๕. ตารางสรุปผลการจัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปฝกอบรม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงาน ในประเทศและ

ตางประเทศ (ท้ังท่ีหนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาสมรรถนะอาจารยที่

ปรึกษา” 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 

อ.ประณุต พรหมลักษณ 

อ.วิโรจน เลิศธีระชาญชัย 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

อ.ดร.สราณีย สุทธิศรีปก 

๑๔ – ๑๕ มิ.ย. ๕๖  

โรงแรมคลาสสิค 

คามิโอ อยุธยา 

สํานักสงเสริมวิชา 

การและงานทะเบียน 

มทร.กรุงเทพ 

๒. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการขยะ 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี ๒๐ มิ.ย. ๕๖ 

บริษัทปูนซีเมนตไทย 

(แกงคอย) จํากัด 

จ.สระบุรี 

กระทรวง 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

๓. ปญหานักศึกษายุคใหมอาจารยให

คําปรึกษาอยางไรดี 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๒๘ มิ.ย. ๕๖ 

หองประชุม 

จีระบุญมาก อาคาร 

สยามบรมราชกุมารี 

สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) 

สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) 

๔. การเขียนโครงการและการให

ความรูเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพ 

อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน 

อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์ 

๒๘ – ๓๐ มิ.ย. ๕๖ 

ดิสคัฟเวอรรี่ฮิลล 

รีสอรท เขาใหญ 

ต.หนองนํ้าแควปาก

ชอง นครราชสีมา 

กองพัฒนานักศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๕. โครงการเสริมสรางความสามารถ

ทางการแขงขันสําหรับผูบริหาร 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี ๓ – ๑๐ ก.ค. ๕๖ 

ประเทศฝรั่งเศส 

 

๖. ศูนยผลิตอุปกรณแกสรถยนต 

ประเทศโปแลนด 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง ๕ – ๑๕ ก.ค. ๕๖ 

ประเทศโปแลนดและ

สหพันธ สาธารณรัฐ

เช็ค 

บริษัทยุโรปแกส

ประเทศไทย 

๗. การเขียน Application บน

ระบบปฏิบัติการ Android 

อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ 

 

๑๗ – ๑๘ ก.ค. ๕๖ 

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ มรภ.ธนบุรี 

 

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ มรภ.ธนบุรี 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การเช่ือมโยงหลักสูตร TQF กับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

อ.ประณุต พรหมลักษณ 

อ.สมเกียรติ เติมสุข 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

อ.สราณียสุทธิศรีปก 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี   

๔ – ๕ ส.ค. ๕๖ 

โรงแรมคาลสิค 

คามิโอ อยุธยา 

สํานักสงเสริมวิชา 

การและงานทะเบียน 

มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

ผศ.ดร.อวยพร โสภณสฤษฏสุข 

ผศ.สมบูรณ สุวรรณภิชาติ 

อ.วิโรจน เลิศธีระชาญชัย 

๗ – ๙ ส.ค. ๕๖ 

โรงแรมโกลเดนบีช 

ชะอํา เพชรบุรี 

สํานักงานสหกิจ

ศึกษา มทร.กรุงเทพ 

๑๐. อบรมหลักสูตร NX ๘.๕ Dra 

Sting Trainning Course  

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย ๑๓ – ๑๖ ส.ค. ๕๖ บ. ดีทีเอ็ม จํากัด 

๑๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พิจารณา

รางมาตรฐานฝมือแรงงานและ

วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย ๒๑ – ๒๓ ส.ค. ๕๖  

โรงแรมเอวัน พัทยา 

จ.ชลบุรี 

สํานักงานมาตรฐาน

และทดสอบฝมือ

แรงงาน 

๑๒. สัมมนาผลการดําเนินงาน ตนราง

กฎกระทรวง ตนรางมาตรฐาน 

และ ตนรางประกาศกระทรวง 

โครงการทบทวนการศึกษาวิจัย

เพื่อการจัดทํามาตรฐานประสิทธิ 

ภาพพลังงานรถยนต 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง ๒๘ ส.ค. ๕๖ 

หองบอลลูน ช้ัน ๗ 

โรงแรมแลนดมารค 

กรุงเทพ 

 

 

๑๓. โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคกร ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

๒๙ – ๓๐ ส.ค. ๕๖  

โรงแรมอัมพวา 

นานอน 

สมุทรสงคราม 

 

มทร.กรุงเทพ 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑๔. มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบ TQF สูอาเซียน 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล ๖ ก.ย. ๕๖ 

อาคารวิทยบริการ ๑ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 

๑๕. การสอนนักศึกษาดวยนํ้าเสียงแบบ

นักรอง 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๑๑ ก.ย. ๕๖ 

สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) 

สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) 

๑๖. โครงการอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามตัวบงช้ีของอาเซียน 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

๑๗ ก.ย. ๕๖ 

หอง R๔๐๑ ช้ัน ๔ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๑๗. เทคนิคการออกขอสอบและ

ประเมินผลการเรียน 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๑๗ ก.ย. ๕๖ 

สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) 

สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร (นิดา) 

๑๘. ศึกษาดูงานโครงการอบรมนัก

บริหาร 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง ๑๕ – ๑๙ ก.ย. ๕๖ 

มหาวิทยาลัยเซ๊ียะ 

เหมินและกวางเจา 

สาธารณรัฐ 

ประชา ชนจีน 

มทร.กรุงเทพ 

๑๙. ประชุมผูบริหารเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง 

 

 

 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

 

 

 

๒๖ ก.ย. ๕๖ 

หองประชุมกําพล

อดุลยวิทย ช้ัน ๓ 

อาคารสารนิเทศ  

๕๐ ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศ

าสตร 

สถาบันอุดมศึกษา

เขตภาคกลาง 

เพื่อพัฒนาบัณฑิต

อุดมคติไทย 

 

 

 

๒๐. โครงการทบทวนกระบวนการ

บริหารความเส่ียง  

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

๗ – ๘ ต.ค. ๕๖ 

โรงแรมแคนทารี 

อ.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

มทร.กรุงเทพ 

๒๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

อ.วิโรจน เลิศธีระชาญชัย 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 

อ.สมเกียรติ เติมสุข 

๑๑ ต.ค. ๕๖ 

หอง R๔๐๑ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา 

มทร.กรุงเทพ 

 

มทร.กรุงเทพ 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๒๒. โครงการจัดทํา มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชาเตรียมสห

กิจศึกษา 

อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 

อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ 

อ.วิโรจน เลิศธีระชาญชัย 

อ.สุพจน ปราชญากุล 

อ.ทรงวุฒิ กระแสอินทร 

๑๕ – ๑๖ ต.ค. ๕๖ 

จ.สมุทรสงคราม 

สํานักงานสหกิจ

ศึกษา มทร.กรุงเทพ 

๒๓. โครงการบูรณาการความคิด

สรางสรรคสูหองเรียน 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 

อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา   

๒๑ – ๒๔ ต.ค. ๕๖  

โรงแรมยูนิโก  

แกรนด ซันดารา 

อ. ชะอํา  

จ. เพชรบุรี 

มทร.กรุงเทพ 

๒๔. โครงการพัฒนาบุคลากรดานความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 

อ.พูนศักดิ์ วงศสวัสดิ์ ๒๔ ต.ค. ๕๖ ถึง 

๓๐ ก.ย. ๕๗ 

บริษัทดีเฟลคเทค    

รีเสริ์ช 

มทร.กรุงเทพ 

๒๕. โครงการพัฒนาการสอนใหผูเรียน

คิดวิเคราะห 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.ดร.สราณีย สุทธิศรีปก 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 

อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์ 

อ.ดุสิต สิงหพรหมมาศ 

๒๘ ต.ค. ๕๖ 

โรงแรมเบสท 

เวสเทริ์น พรีเมียร 

อมาแรนธ สุวรรณ

ภูมิแอรพรต 

มทร.กรุงเทพ 

๒๖. โครงการสรางสรรคเยาวชนรุนใหม 

ผูมีวินัยใชไอซีที (NETGEN) ปที่ ๒  

อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ ๒๘ – ๓๑ ต.ค. ๕๖ 

โรงเรียนหาดใหญ

วิทยาลัย 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

สมาคมคอมพิวเตอร

แหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ 

๒๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ปรับตั้งคาระบบควบคุม

อิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนต

ระบบหัวฉีด เพื่อการประหยัด

พลังงาน 

 

 

อ.เอนก สุทธิฤทธ 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

๘ – ๙ พ.ย. ๕๖ 

อาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม 

อาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๒๘. การใชโปรแกรม SPSS for  

Windows ในการวิเคราะหขอมูล

หาสถิติ  

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๙ – ๑๐ พ.ย. ๕๖ 

อาคารวิทยบริการ ๑ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 

สํานักการศึกษา

ตอเน่ือง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 

๒๙. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

มุงสูการขับเคล่ือนแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 

ระยะที่ ๑ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

อ.ดร.เพชรา พิพัมนสันติกุล 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

อ.ปราโมทย พลิคามิน 

๑๔ พ.ย. ๕๖  

หองประชุม L๔๐๑ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา 

มทร.กรุงเทพ 

กองนโยบายและ

แผน 

มทร.กรุงเทพ 

๓๐. ฝกอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐาน

และเทคนิคการซอมรถยนตแบบ

หัวฉีดเบนซิลและดีเซลคอมมอน

เรล 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง ๑๕ – ๑๗ พ.ย. ๕๖  

Mengdy Service  

จังหวัด Srisophon 

ประเทศกัมพูชา 

 

๓๑. โครงการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตาม PDCA 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๕๖ 

เทวัญดารา บีช  

วิลลา อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

สํานักงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๓๒. โครงการฝกอบรมการสอนเทคโน 

โลยีเชิงสรางสรรค 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

อ.ดุสิต สิงหพรหมมาศ 

อ.พูนศักดิ์ วงศสวัสดิ์ 

๒๕ – ๒๘ พ.ย. ๕๖  

โรงแรมคลาสิค  

คามิโอ อยุธยา 

 

มทร.กรุงเทพ 

๓๓. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือ

โตตอบ และ รายงานการประชุม 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๒๗ – ๒๙ พ.ย. ๕๖ 

อาคารสัมมาทาน ๒ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 

๓๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทํา มคอ.๓, มคอ.๕ และ มคอ.

๗ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี 

อ.ปราโมทย พลิคามิน 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 

อ.ดุสิต สิงหพรหมมาศ 

อ.พูนศักดิ์ วงศสวัสดิ์ 

 

๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๕๖  

โรงแรมเซ็นจูรี่พารค 

กรุงเทพ 

สํานักสงเสริมวิชา 

การและงานทะเบียน 

มทร.กรุงเทพ 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

  อ.วิโรจน เลิศธีระชาญชัย 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.เอนก สุทธิฤทธ 

  

๓๕. ฝกอบรมและศึกษาดูงานในโครง 

การ Taiwan – Thailand 

International Innovative 

Entrepreneurship Manager 

Training and Observation 

Project II 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล ๒๖ ธ.ค. ๕๖ หนวยบมเพาะวิสาห 

กิจในสถาบันอุดม 

ศึกษา 

๓๖. โครงการจัดการองคความรู มหา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง 

เทพ 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

อ.ดร.สราณีย สุทธิศรีปก 

อ.สมเกียรติ เติมสุข 

อ.ดุสิต สิงหพรหมมาศ 

๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๕๗ 

โรงแรมเดอะรอยัล 

เจมส กอลฟ รีสอรท 

นครปฐม 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

๓๗. โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.ทรงวุฒิ กระแสอินทร 

อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

๒๕ – ๒๖ ม.ค. ๕๗ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

๓๘. โครงการทักษะการสอนสําหรับ

อาจารยใหม 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา ๑ ก.พ. ๕๗ มทร.กรุงเทพ 

๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ

จัดคุณภาพ QM ๑๐๐ 

อ.ดุสิต สิงหพรหมมาศ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

๓ – ๕ ก.พ. ๕๗ 

โรงแรมชลพฤกษ 

รีสอรท จ.นครปฐม 

มทร.กรุงเทพ 

๔๐. โครงการวัดและการตรวจสอบช้ิน 

งานการผลิตตามพิกัดความเผ่ือรูป

ทางเรขาคณิต โดยใชเครื่องมือวัน 

๓ มิติ 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 

๑๓ – ๑๔ ก.พ. ๕๗ 

บริษัทมอริเซอิกิ  

แมนูแฟคเจอริ่ง   

บริษัทมอริเซอิกิ  

แมนูแฟคเจอริ่ง   

๔๑. โครงการตนกลานักวิจัย อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

 

๒๖ – ๒๘ ก.พ. ๕๗ 

โรงแรมเขางาม  

รีสอรท จ.นครนายก   

สวพ. มทร.กรุงเทพ 

๔๒. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

ส่ือการสอนอิเ ล็กทรอนิกส  E -

BOOK 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

๒๔ – ๒๖ มี.ค. ๕๗ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา  

  

สวส. มทร.กรุงเทพ 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา 

สถานที่ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๔๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บุคลากรดานการจัดการคุณภาพ 

QM รุน ๓ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล ๒๘ – ๒๙  มี.ค. ๕๗

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา   

สวพ. มทร.กรุงเทพ 

๔๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย

ของอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโน 

โลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังสี 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

31 มี.ค. - 2 เม.ย. 

57 

เดอะรอยัล เจมส 

กอลฟ รีสอรท  

สวพ. มทร.กรุงเทพ 

๔๕. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

ส่ือการสอนอิเ ล็กทรอนิกส  E -

BOOK 

อ.พงระภี  ศรีสวัสดิ์ ๓๑ มี.ค. ๕๗ 

ถึง ๒ เม.ย. ๕๗

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา   

สวส. มทร.กรุงเทพ 

๔๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกล

ยุทธการสอนและการวัดผลสําหรับ

อุดมศึกษา 

อ.ดร.ประสิทธ์ิ จิยะพานิชกุล ๒๓ – ๒๕ เม.ย. ๕๗

โรงแรมคลาสสิค 

คามิโอ อยุธยา  

สวท. มทร.กรุงเทพ 

๔๗. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

ส่ือการสอนอิเ ล็กทรอนิกส  E -

BOOK 

อ.ดร.สราณีย สุทธิศรีปก ๒๔ – ๒๖  เม.ย. ๕๗

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา   

สวส. มทร.กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ตารางสรุปผลการจัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ วิทยากร

บรรยาย ในประเทศและตางประเทศ (ท้ังท่ีหนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมพลังงาน 

สํารวจพื้นที่เกาะยาวนอย เพื่อขับ 

เคล่ือนโครงสรางโรงกําจัดขยะ 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี 

 

๒๗ – ๒๙ มิ.ย. ๕๖ 

เกาะยาวนอย 

กระทรวง 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

๒. วิทยากรบรรยายโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพื่อ

การพัฒนานวัตกรรมการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี 

 

๑ – ๒ ก.ค. ๕๖ 

หองอัมรินทร ช้ัน ๓ 

โรงแรมเอสดี อเวนิว 

บางพลัด กรุงเทพฯ 

กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

๓. ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย

ในการประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ครั้งที่ ๕  

และการประชุมวิชาการนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ครั้งที่ ๔ 

ผศ.ดร.อวยพร โสภณสฤษฏสุข 

 

๑๕ – ๑๖ ก.ค. ๕๖ 

โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนดและบางกอก

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวลิด 

กรุงเทพฯ 

มทร.พระนคร 

๔. วิทยากรบรรยาย หัวขอ การวัด

และประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุมิ  

ระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๕๖ 

โรงแรมบียอนดสวีท 

กรุงเทพฯ 

ภาควิชารังสีเทคนิค 

คณะเทคนิคการ 

แพทย ม.มหิดล 

 

๕. วิทยากรบรรยาย เรื่อง การ

แกปญหาเครื่องยนตดีเซลหัวฉีด

และคอมมอลเรล 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

 

๓๑ ก.ค. ๕๖ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ช่ืนชม ไทย – เยอร 

มัน สระบุรี 

บริษัทเอลเว  

(ประเทศไทย) จํากัด 

๖. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และ ประเมินผลงานคณบดี 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๑๐ ส.ค. ๕๖  

หองเทพนิมิตร ช้ัน ๔ 

อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ 

มรภ.ราชนครินทร 

มรภ.ราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา 

 

 

 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๗. วิทยากรบรรยาย วิชาวิธีวิทยาการ

วิจัยการศึกษา ๑ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๗ – ๒๘ ส.ค. ๕๖  

หอง ๕๑๑  

อาคารประชุมสุข 

อาชวอํารุง  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

๘. วิทยากรบรรยาย วิชาวิธีวิทยาการ

วิจัยการศึกษา ๒ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๙ ส.ค. ๕๖  

หอง ๕๑๑  

อาคารประชุมสุข 

อาชวอํารุง  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

๙. วิทยากรบรรยาย หัวขอ การประ 

กันคุณภาพภายในและภายนอก 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๓ ก.ย. ๕๖  

หอง ๕๑๑  

อาคารประชุมสุข 

อาชวอํารุง  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

๑๐. วิทยากรบรรยาย วิชาวิธีวิทยาการ

วิจัยการศึกษา ๑ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๓ – ๔ ก.ย. ๕๖  

หอง ๕๑๑  

อาคารประชุมสุข 

อาชวอํารุง  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย 

๑๑. ผูเช่ียวชาญตรวจพิสูจนรถยนต อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

 

๔ ก.ย. ๕๖ บริษัทมิตซูบิชิ

มอเตอร  

(ประเทศไทย) 

๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน

ทักษะดานการขายและบริการหลัง

การขายอีซูซุ ประจําป ๒๕๕๖ 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 

อ.เอนก สุทธิฤทธ 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

๒๖ – ๒๗ ก.ย. ๕๖ 

อิมแพค 

เมืองทองธานี 

บริษัทตรีเพชร 

อีซูซุเซลล จํากัด 

๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน

ทักษะดานการขายและบริการหลัง

การขายอีซูซุ ประจําป ๒๕๕๖ 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 

อ.เอนก สุทธิฤทธ 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

 

๑ – ๔ ต.ค. ๕๖ 

อิมแพค 

เมืองทองธานี 

บริษัทตรีเพชร 

อีซูซุเซลล จํากัด 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑๔. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และ ประเมินผลงานคณบดี 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๗ ต.ค. ๕๖  

หองทองเจาพัฒน 

ช้ัน ๔ อาคารเรียน

รวมและอํานวยการ 

มรภ.ราชนครินทร 

มรภ.ราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา 

๑๕. วิทยากรใหความรู  

เรื่อง ระบบแกสรถยนต 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง ๑๔ – ๑๖ พ.ย. ๕๖ 

ประเทศกัมพูชา 

หจก.อีจีเอ็มปอรต 

๑๖. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และ ประเมินผลงานคณบดี 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๑๕ พ.ย. ๕๖  

หองประชุมทับทิม 

อาคาร ๙ ช้ัน ๒ 

มรภ.กาญจนบุรี 

มรภ.กาญจนบุรี 

๑๗. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรดานการเขียนและ

การประเมินโครงการ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๕๖  

โรงแรมมิราเคิล 

แกรนดคอนเวนช่ัน 

กรุงเทพฯ 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

๑๘. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรดานการเขียนและ

การประเมินโครงการ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๕ – ๒๖ พ.ย. ๕๖  

โรงแรมมิราเคิล 

แกรนดคอนเวนช่ัน 

กรุงเทพฯ 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 วิทยากรในการสอนวิธีการนําเสนอ

และสรางส่ือสําหรับบทความ

วิชาการแกนักศึกษา ช้ันปที่ ๔ 

อ.ดร.สราณีย สุทธิศรีปก ๒๘ พ.ย. ๕๖ 

อาคาร ๑๔/๑ ช้ัน ๓ 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

มทร.กรุงเทพ 

๑๙. คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และ ประเมินผลงานคณบดี 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๙ พ.ย. ๕๖  

หองเทพนิมิตร ช้ัน ๔ 

อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ 

มรภ.ราชนครินทร 

มรภ.ราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา 

๒๐. วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต ๒ ป ตอเน่ือง ๒ สาขา 

อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ ๑๑ ธ.ค. ๕๖ 

หอง ๓๒๑๒ ช้ัน ๓ 

อาคารศึกษาศาสตร  

คณะครุศาสตรอุต 

สาหกรรม 

มทร.ธัญบุรี 

๒๑. คณะกรรมการดําเนินการทดสอบ

ทางการศึกษา ระดับชาติ  

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพยสุขบวร 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๑๘ ธ.ค. ๕๖ 

โรงเรียนทักษิณา

บริหารธุรกิจ 

สํานักทดสอบทาง

การศึกษา ระดับชาติ  

ดานอาชีวศึกษา  

(V-NET) 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

  อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ   

๒๒. วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต ๒ ป ตอเน่ือง ๒ สาขา 

อ.ปรียาภรณ มัชฌิกะ ๒๑ ม.ค. ๕๗ 

หอง ๓๒๑๒ ช้ัน ๓ 

อาคารศึกษาศาสตร  

คณะครุศาสตรอุต 

สาหกรรม 

มทร.ธัญบุรี 

๒๓. วิทยากรโครงการวิจัย เรื่อง 

กระบวนการรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

บัณฑิต 

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล ๒๑ – ๒๒ ธ.ค. ๕๖ 

นันทชาติรีสอรท 

สมุทรสงคราม 

คณะครุศาสตร     

อุตสาหกรรม 

มทร.กรุงเทพ 

๒๔. ผูทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนา

เครือขายระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล 

 

๒๖ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖ 

หองประชุม ๒๑๓ 

อาคารศศนิเวศ 

ม.จุฬาลงกรณ 

ภาควิชาวิจัยและ 

จิตวิทยาการศึกษา 

คณะครุศาสตร 

ม.จุฬาลงกรณ 

๒๕. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน

ทักษะดานการขายและบริการหลัง

การขายอีซูซุ ประจําป ๒๕๕๖ 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 

อ.เอนก สุทธิฤทธ 

อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 

๒๖ ม.ค. ๕๗ 

อิมแพค 

เมืองทองธานี 

บริษัทตรีเพชร 

อีซูซุเซลล จํากัด 

๒๖. ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ของเน้ือหาเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชางานวัดระเอียดชาง

ยนต รหัสวิชา ๒๑๐๑ - ๒๑๑๔  

ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(ปวช.) ปที่ ๓ 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

 

- สถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคกลาง 

วิทยาลัยเทคนิค

นครปฐม 

๒๗. ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ของเน้ือหาเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชางานควบคุมเครื่อง 

ยนตดวยอิเล็กทรอนิคส รหัสวิชา 

๓๑๐๑ – ๒๑๐๑ 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

 

- สถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคกลาง 

วิทยาลัยเทคนิค

นครปฐม 

๒๘. ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ของเน้ือหาเอกสารประกอบการ

สอนรายวิชากลศาสตรเครื่องกล 

รหัสวิชา ๒๑๐๑ – ๒๒๐๙ 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

 

- สถาบันการอาชีว 

ศึกษาภาคกลาง 

วิทยาลัยเทคนิค

นครปฐม 

๒๙. ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะ 

สมของวัสดุการดําเนินงานตาม

รูปแบบการจัดการฝกประสบ 

การณวิชาชีพครู ของนักศึกษา   

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

 

- ภาควิชา 

ครุศาสตรเครื่องกล 

คณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม 

มจพ. 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๓๐. เปนวิทยากรรวมถายทอดประสบ 

การณ หัวขอ โอกาสในการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจธุรกิจโรงงาน

ปาลมนํ้ามัน 

อ.ทินโน ขวัญดี ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗ คณะบริหารธุรกิจ 

๓๑. วิทยากร เสวนาเรื่อง สภาวะส่ิง 

แวดลอมที่เกิดจากขยะและเทคโน 

โลยี ในการกําจัดขยะ 

อ.ทินโน ขวัญดี ๒๖ - ๒๙ พ.ค. ๕๗ องคการบริหารสวน 

จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. ตารางสรุปผลการจัดสงบุคลากรสายสนับสนุน ไปฝกอบรม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงาน ในประเทศ  

และตางประเทศ (ท้ังท่ีหนวยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรมผูลงระบบ

ฐานขอมูล CHE QA ครั้งที่ ๑ 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร ๒๖ ก.ค. ๕๖  

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาคาร ๓๖ ช้ัน๕ 

มทร.กรุงเทพ 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการอบรมผูลงระบบ

ฐานขอมูล CHE QA ครั้งที่ ๒ 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร ๑ ส.ค. ๕๖  

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาคาร ๓๖ ช้ัน๕ 

มทร.กรุงเทพ 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๓. โครงการพัฒนาตน พัฒนา

งาน บนพื้นฐาน 

Competncy 

น.ส. จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร 

น.ส.กรรณิการ ปญญา 

น.ส.ปราณี เพชรกุศลทอง 

นางพัชรี ทองแยม 

๒๘ – ๓๐ ต.ค. ๕๖ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา 

มทร.กรุงเทพ 

กองบริหารงานบุคคล 

มทร.กรุงเทพ 

๔. โครงการอบรมผูลงระบบ

ฐานขอมูล CHE QA ของ

หนวยงาน  

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร ๑ พ.ย. ๕๖  

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาคาร ๓๖ ช้ัน๕ 

มทร.กรุงเทพ 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรมุงสูการขับเคล่ือน

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร ๑๔ พ.ย. ๕๖ 

หองประชุม R๔๐๑ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา 

มทร.กรุงเทพ 

กองนโยบายและแผน 

มทร.กรุงเทพ 

 

๖. โครงการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตาม 

PDCA 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร ๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๕๖ 

เทวัญดารา บีช  

วิลลา อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

สํานักงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๗. โครงการอบรมบริหารงาน

ดานพัสดุและงานการเงิน 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร 

น.ส.ลัดดาวรรณ แซซ่ิน 

นางนํ้าออย จงเสถียร 

๑๘ – ๒๑ ธ.ค. ๕๖ 

โรงแรมเมาเทนพารค 

สวิสเซอรแลนด 

รีสอรท เขาคอ 

จ.เพชรบูรณ 

กองคลัง 

มทร.กรุงเทพ 



ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๘. โครงการอบรมผูลงระบบ

ฐานขอมูล CHE QA ครั้งที่ ๑ 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร 

นางสาวชุติมา บัวรุง 

๒๔ ม.ค. ๕๗  

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาคาร ๓๖ ช้ัน๕ 

มทร.กรุงเทพ 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการอบรมผูลงระบบ

ฐานขอมูล CHE QA ครั้งที่ ๑ 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร 

นางสาวชุติมา บัวรุง 

๒๔ ม.ค. ๕๗  

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาคาร ๓๖ ช้ัน๕ 

มทร.กรุงเทพ 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

๙. เขารวมโครงการพัฒนา

บุคลากร เพื่อสงเสริมการ

เรียนการสอนเชิงสรางสรรค 

น.ส.จรัสพิมพ จงสถิตเสถียร 

นางสาวชุติมา บัวรุง 

๗ – ๙ มีนาคม ๕๗ 

โรงแรมพรีมาวิลลา 

โฮเต็ล พัทยา 

มทร.กรุงเทพ 

๘. ตารางสรุปผลการจัดสงบุคลากรเพ่ืออบรมสูตําแหนงบริหาร 

ลําดับ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

ผูเขารวมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหาร อ.ปราโมทย พลิคามิน 

อ.ดร.นภดล กล่ินทอง 

ตั้งแตสัปดาหที่ ๒ 

ของเดือน มิ.ย.  

เปนตนไป 

มทรก. 

๒. โครงการเตรียมนักบริหาร ผศ.สวาง ฉันทวิทย 

อ.วิโรจน เลิศธีระชาญชัย 

นางสาวชุติมา บัวรุง 

ตั้งแตสัปดาหที่ ๒ 

ของเดือน มิ.ย.  

เปนตนไป 

มทรก. 

๙. ตารางสรุปผลการจัดสรรทุนสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ  

ในประเทศหรือตางประเทศ 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 

 

ระดับ 

ในการศึกษาตอ 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

 

มหาวิทยาลัย 

 

๑. นายพนัสชัย ศรีบํารุง ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟา 

สาขาวิชาควบคุมอัตโนมัติ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

๒. นายสมหวัง โพธ์ิทอง ปวส. สาขาวิชาไฟฟา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรา

ชูทิศ 

๓. นายไพรัช แกวศรีงาม ปวส. สาขาวิชาไฟฟา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรา

ชูทิศ 



การประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละของ

ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 

เปา ๗๕ % 
หมายเหตุ 

๑. โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ ๒ โครงการ ๓ โครงการ รอยละ ๑๐๐   

๒. โครงการ/ กิจกรรมดานการจัดการ

ความรู 

๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการจัด 

การความรู 

โครงการ ๒ โครงการ - รอยละ ๐ 

 

  

๓. โครงการ/ กิจกรรมดานความรูและ

ทักษะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานความรู

และทักษะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

โครงการ โครงการ - รอยละ ๐ 

 

  

๔. จัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศและตางประเทศ (ทั้งที่หนวย 

งานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

๔. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่ไปประ 

ชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานวิชาการ   

ในประเทศและตางประเทศ  

คน ๑๐ คน 

(ไมนับซํ้า) 

๔ คน 

(ไมนับซํ้า) 

รอยละ ๔๐   

๕. จัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปฝกอบรม 

สัมมนา หรือ ศึกษาดูงานในประเทศ 

และตางประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายใน

และภายนอกจัดขึ้น) 

๕. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่ไปฝก 

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในประเทศ

และตางประเทศ  

คน ๒๐ คน 

(ไมนับซํ้า) 

๒๘ คน 

(ไมนับซํ้า) 

รอยละ ๑๐๐   

๖. สง เสริม /สนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการที่ไปเปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึก 

ษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน/กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ/

วิทยากรบรรยาย ในประเทศและ

ตางประเทศ 

๖. จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ไปเปน

ผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยา 

นิพนธภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชา 

การ/กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ/วิทยากรบรรยาย ในประเทศ

และตางประเทศ 

คน ๒๐ คน 

(ไมนับซํ้า) 

๑๓ คน 

(ไมนับซํ้า) 

รอยละ ๖๕   



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละของ

ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 

เปา ๗๕ % 
หมายเหตุ 

๗. สงบุคลากรสายสนับสนุน ไปฝกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ

ตางประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายใน 

และภายนอก จัดขึ้น) 

๗. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ไปฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานใน

ประเทศและตางประเทศ  

คน ๘ คน 

(ไมนับซํ้า) 

๑๖ คน 

(ไมนับซํ้า) 

รอยละ ๑๐๐   

๘. บุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแลวเสร็จ 

๘. จํานวนคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

รอยละ รอยละ 

๒๐ 

- รอยละ ๐   

๙. จัดสงบุคลากรเพื่ออบรมสูตําแหนง

บริหาร 

๙. จํานวนบุคลากรเพื่ออบรมเขาสูตําแหนง

บริหาร 

คน ๑ คน ๕ คน รอยละ ๑๐๐   

 บรรลุผลตามเปาหมายตั้งแต ๗๕% ข้ึนไป 

๔ ตัวช้ีวัด 

 


