
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



ค าน า 

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขึ้น เพื่อมุ่งให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถในระดับชาติ ระดับนานาชาต ิและท างานอย่างมีความสุข โดยแผน 
พัฒนาบุคลากรดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ และแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๗)  

เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงของรายงานผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี การศึกษา
๒๕๕๘ เพื่อจะท าให้คณะฯ ได้ทราบถึงศักยภาพของ บุคลากรในคณะฯ และหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ของ
คณะฯ ให้มีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่อไป  

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม) 
                                                                                        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                                                                         สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้การด าเนิ นการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผลตามแผนการด าเนินงาน คณะฯ จึงได้ท าการประเมินผล การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. ตารางสรปุผลโครงการ / กิจกรรมด้านการพฒันาการเรยีนการสอน  

ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. โครงการสัมมนาเทคนิคการนิเทศ
การสอนของอาจารย์และอาจารย์พี่
เลี้ยงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๒๒ พ.ค. ๕๘ 
อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ 
ห้อง ๕๐๒ คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มทร.กรุงเทพ 

บุคลากรสายวิชาการ  
 

๔๕ คน ๔.๓๒ 
(ระดับมาก) 

๒. โครงการการจัดการเรียนการสอน
แบบ Activity Based Learning 

๓ – ๔ มิ.ย. ๕๘ 
อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๕ 
ห้อง ๕๐๒ คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มทร.กรุงเทพ 

บุคลากรสายวิชาการ  
 

๒๕ คน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๓.  โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๒๑ – ๒๔ ก.ค. ๕๘ 
อสิตา อีโค รีสอร์ท 
สมุทรสงคราม 

บุคลากรสายวิชาการ ๓๒ คน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒. ตารางสรปุผลโครงการ / กิจกรรมดา้นการจดัการความรู ้ 

ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. - - - - - 

๓. ตารางสรปุผลโครงการ / กิจกรรมดา้นความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้บริหารและบุคลากรกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

๒๗ – ๒๘ พ.ย. ๕๘ 
อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ 
คณะครุศาสตร์อุตสาห 
กรรม มทร.กรุงเทพ 

บุคลากรสายวิชา 
การ บุคลากรสาย
สนับสนุน และ 
ภาคอุตสาหกรรม 

๓๐ คน ๔.๒๕ 
(ระดับมาก) 



ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม 

๒๕ – ๒๖ ธ.ค. ๕๗ บุคลากรสายวิชา 
การ และ บุคลากร
สายสนับสนุน 

๕๐ คน ๓.๙๓ 
(ระดับมาก) 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อผลผลิต
ด้านการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ 

๒๙ – ๓๐ เม.ย. ๕๘ 
อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ 
คณะครุศาสตร์อุตสาห 
กรรม มทร.กรุงเทพ 

บุคลากรสายวิชา 
การ และ บุคลากร
สายสนับสนุน 
 

๒๙ คน ๔.๐๔ 
(ระดับมาก) 

๔. ตารางสรปุผลการจดัส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชมุวิชาการ หรือ น าเสนอผลงานวชิาการ 
ในประเทศและต่างประเทศ (ทัง้ทีห่น่วยงานภายในและภายนอกจดัขึน้)  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวิชาการและเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ 14 World 
Conference On Continuing 
Engineering Education 

ผศ.อวยพร โสภณสฤษฏ์สุข ๒๔ – ๒๗ มิ.ย. ๕๗ 
Jen Huang 
Engineering 
Center Standford 
University 
สหรัฐอเมริกา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๒. ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ ๖ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่อาเซียน 

ผศ.อวยพร โสภณสฤษฏ์สุข ๒๓ – ๒๕ ก.ค. ๕๗ 
มทร.สุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา อยุธยา 

มทร.สุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา 

๕. ตารางสรปุผลการจดัส่งบคุลากรสายวิชาการ ไปฝึกอบรม สัมมนา หรอื ศึกษาดูงาน ในประเทศและ
ต่างประเทศ (ทัง้ทีห่น่วยงานภายในและภายนอกจดัขึน้) 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา 

อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 

๑๑ – ๑๒ มิ.ย. ๕๗  
โรงแรมรอยัลฮิลล์ 
นครนายก 

ส านักส่งเสริมวิชา 
การและงานทะเบียน 
มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
ผ่านระบบ E-Learning 

ผศ.สมบูรณ์ สุวรรณภิชาติ 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
 

๑๖ – ๑๘ มิ.ย. ๕๗ 
อาคาร ๘๐ พรรษา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มทร.กรุงเทพ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. โครงการฝึกอบรมงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 

๑๘ – ๒๐ มิ.ย. ๕๗ 
เทวัญดารา บีช วิลล่า 
กุยบุรี 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
มทร.กรุงเทพ 

๔. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการ
เกษียณอายุ ปี ๒๕๕๗ 

ผศ.สมบูรณ์ สุวรรณภิชาติ ๓๐ มิ.ย. ๕๗ ถึง 
๔ ก.ค. ๕๗ 
เดอะเลกาซี่  
ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
กาญจนบุรี 

ส านักงาน กพ. 
 

๕. โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบ
วัสดุแบบไม่ท าลายสภาพฯ 

อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง ๑ – ๒๘ ก.ค. ๕๗ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
มทร.กรุงเทพ 

๖. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

อ.สมเกยีรติ เติมสุข 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี
อ.เอนก สุทธิฤทธ์ 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมสาร 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 

๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๗ 
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร 
ชลบุรี 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 
มทร.กรุงเทพ 

๗. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบอุปกรณ์ IOS 
Device 

อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 

๑ – ๔ ก.ค. ๕๗ 
อาคาร ๘๐ พรรษา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มทร.กรุงเทพ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 

๒๑ – ๒๓ ก.ค. ๕๗ 
๔ – ๖ ส.ค. ๕๗ 
อาคาร ๘๐ พรรษา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มทร.กรุงเทพ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการสายสัมพันธ์ UTK - QM อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
 

๓๐ – ๓๑ ก.ค. ๕๗  
โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ 
เพชรบุรี 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

๑๐. โครงการฝึกอบรม Train the 
training java fundamental 

อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 
 

๑๓ – ๑๕ ส.ค. ๕๗  
บริษัท ออราเคิล 
คอร์ปอเรชั่น  
กรุงเทพ 

บริษัท ออราเคิล 
คอร์ปอเรชั่น  
กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๑. โครงการติดตามผลโครงการพัฒนา
อาจารย์และสายสนับสนุน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผศ.โสริยา ชิโนดม 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ภัทราวุธ ภัทรธนกุลชัย 
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 

๑๔ – ๑๗ ส.ค. ๕๗  
อาคาร ๘๐ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติ 
มทร.กรุงเทพ 

มทร.กรุงเทพ 

๑๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกัน
คุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 

อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์ 
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 

๑ – ๔ ก.ย. ๕๗  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๓. โครงการการจัดท ามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการ
อาหารในร้านอาหาร 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก ๑ – ๒ ต.ค. ๕๗  
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
กรุงเทพ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
กรุงเทพ 

๑๔. โครงการสัมมนาหลักสูตร World 
Teacher Day ๒๐๑๔  

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก ๔ ต.ค. ๕๗  
องค์กรวิชาชีพคุรุสภา 
กรุงเทพ 

คุรุสภา กรุงเทพ 

๑๕. มหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ ๗  

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๑๕ – ๑๗ ต.ค. ๕๗  
อิมแพคอารีน่า 
เมืองทองธานี 

Educa ๒๐๑๔ 

๑๖. โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุ
ใหม่ สายวิชาการ 

อ.สมเกียรติ เติมสุข 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 

๘ – ๑๐ พ.ย. ๕๗  
เทวัญดา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 
ประจวบคีรีขันธ์ 

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๑๗. โครงการอบรมผู้น าเพื่อนสันติภาพ 
รุ่นท่ี ๑ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 

๑๔ – ๑๗ พ.ย. ๕๗  
สวนสันติภาพธรรม
สถาน นครนายก 

มทร.กรุงเทพ 

๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
กลยุทธ์การสอนและการวัดผล
ส าหรับอุดมศึกษายุคใหม่ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
อ.สมเกียรติ เติมสุข 

๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๕๗  
โรงแรมแกรนด์  
เบลลา ชลบุรี 

ส านักส่งเสริมวิชา 
การและงานทะเบียน 
มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
ผศ.ดร.อวยพร โสภณสฤษฏ์สุข 
ดร.ทินโน ขวัญดี 

  

๑๙. โครงการท านุบ ารุงศาสนสถาน 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

อ.เอนก สุทธิฤทธ์ 
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 
 

๒๗ – ๒๙ พ.ย. ๕๗  
วัดวงษ์สวรรค์  
พระนครศรีอยุธยา 

กองพัฒนานักศึกษา 
กรุงเทพ 

๒๐. โครงการพัฒนาการสอนให้ผู้เรียน
มีความคิดรวบยอด 

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ๖ – ๘ ม.ค. ๕๘ 
โรงแรมคลาสสิค  
คามิโอ อยุธยา   

ส านักส่งเสริมวิชา 
การและงานทะเบียน 
มทร.กรุงเทพ 

๒๑. โครงการเชิงปฏิบัติการการใช้งาน 
Google App Education 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.มนฤด ีผาบสิมมา   
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.สมเกียรติ  เติมสุข 

๘ – ๑๖ ม.ค. ๕๘ 
อาคาร ๘๐ พรรษา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มทร.กรุงเทพ 
 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

๒๒. โครงการอบรมผู้น าเพื่อนสันติภาพ 
รุ่นท่ี ๒ 

อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ  
อ.ประณุต พรหมลักษณ์ 

๙ – ๑๒ ม.ค. ๕๘  
สวนสันติภาพธรรม
สถาน นครนายก 

มทร.กรุงเทพ 

๒๓. โครงการพัฒนาต้นแบบการสอน
เชิงสร้างสรรค ์

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก  
ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขวร  
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 
อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์  

๙ – ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
อาคาร ๘๐ พรรษา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มทร.กรุงเทพ 
 

มทร.กรุงเทพ 

๒๔. โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๒๕๕๗ 

อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.สมเกยีรติ เติมสุข  
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์   
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี  
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล  
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากุล 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๕๘ 
ห้องประชุม
ส านักงานอธิการบดี 
มทร.กรุงเทพ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  
อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง  

  

๒๕. การประชุมเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๔ – ๖ ก.พ. ๕๘ 
มทร.ศรีวิชัย   

มทร.ศรีวิชัย   
 

๒๖. โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการ
สอนเชิงสร้างสรรค ์

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
อ.เอนก สุทธิฤทธ์   
อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์   
ผศ.กังวาล นาคศุภรังสี  
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  
อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์   
อ.สมเกียรติ เติมสุข  

๕ – ๗ ก.พ. ๕๘ 
โรงแรมสปริงฟิลด์ 
วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์
สปา เพชรบุรี 

มทร.กรุงเทพ 

๒๗. โครงการค่ายภาษาอาเซียน อ.สมพร ปิยะพันธ์   
อ.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา   
อ.ดร.ทินโน ขวัญดี   
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.ชนิดา ป้อมเสน  

๑๑ – ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
โรงแรมแกรนด์แปซิ 
ฟิค ซอฟเฟอริน 
เพชรบุรี 

คณะศิลปศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๒๘. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน รุ่นที่ ๒ 

อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ๒๑ ก.พ. ๕๘ 
ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๘ 
เมืองมิวนิค เยอรมนี 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.กรุงเทพ 

๒๙. โครงการต้นกล้านักวิจัย อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ 
อ.ชนิดา ป้อมเสน  

๒๔ – ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
โรงแรมไอธารา   
รีสอร์ท แอนด์ สปา
เพชรบุรี 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

๓๐. โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุ
ใหม่ 

อ.ชนิดา ป้อมเสน  ๕ – ๘  มี.ค. ๕๘ 
เจริญรัตน์ รีสอร์ท 
สมุทรสงคราม 

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๓๑. โครงการอบรมผู้น าเพื่อนสันติภาพ 
รุ่นท่ี ๓ 

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.สุรพล มากอุส่าห์ 
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 

๑๓ – ๑๖ มี.ค. ๕๘  
สวนสันติภาพธรรม
สถาน นครนายก 

มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓๒. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา
นักศึกษา มทร.กรุงเทพ 

อ.สาวมนฤดี  ผาบสิมมา ๒๐ – ๒๓ มี.ค. ๕๘  
โรงแรมระยองชาเล่ต์  

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ลงเอกสารอิเลคทรอนิกส์ส าหรับ
การประกันคุณภาพ  

อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  

๒๕ มี.ค. ๕๘  
ห้องประชุม
ส านักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

ส านักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๔. โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระ
เกียรติ 

ผศ.อวยพร โสภณสฤษฏ์สุข ๒๔ มี.ค. ๕๘  
ถึง ๙ เม.ย. ๕๘ 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพ  

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายประกัน
คุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 

อ.นายพงระภี ศรีสวัสดิ์  
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์  

๑ – ๔ เม.ย. ๕๘ 
มทร.ธัญบุรี ปทุมธานี 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๖. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กรณีภาค
อีสาน 

อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.ประณุต พรหมลักษณ์ 

๓ – ๖ เม.ย. ๕๘ 
จังหวัดหนองคาย 
และเวียงจันทร์ 
สปป.ลาว 

คณะศิลปศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๓๗. โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
KM Sharing Day 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์    
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร  
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก  
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง  
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  

๑๗ เม.ย. ๕๘ 
โรงแรมแม่น้ า 
รามาดาพลาซ่า 
กรุงเทพ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

๓๘. โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุ
ใหม่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมพร้อมการประกัน
คุณภาพ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์   
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน   
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.ชนิดา ป้อมเสน 

๒๐ – ๒๒ เม.ย. ๕๘ 
เทวัญดารา รีสอร์ท  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓๙. โครงการสัมมนาเพื่อเลือกตั้ง  
คณะกรรมการการบริหารองค์การ
นักศึกษา และสภานักศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์   
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์  

๒๓ – ๒๕ เม.ย. ๕๘ 
เดอะไพน์ รีสอร์ท  
ปทุมธานี 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๔๐. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
นักเรียนทุนรัฐบาล 

อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  ๒๔ – ๒๕ เม.ย. ๕๘ 
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
นครนายก 

กองบริหารบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 

๔๑. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
อาเชียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลป 
วัฒนธรรม 

อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ ๒๗ – ๒๙ เม.ย. ๕๘ 
เกาะหลีเป๊ะ สตูล
และเกาะลังกาวี 

คณะศิลปศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๔๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี  
อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
อ.ชนิดา ป้อมเสน 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยพานิชกุล 

๒๘ – ๓๐ เม.ย. ๕๘
ปึกเตียน คาบาน่า 
บีช รีสอร์ท เพชรบุรี 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.กรุงเทพ 

๔๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  ๓๐ เม.ย. ๕๘ 
ถึง ๑ พ.ค. ๕๘ 
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค 

สกอ. 

๔๔. การออกแบบกระบวนการขึ้นรูป
โลหะแผ่นความแข็งแรงสูง 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
 

๒๗ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ 
โรงแรมสวิสโซเทล 
กรุงเทพ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

๔๕. โครงการเตรียมนักบริหาร อ.ปราโมทย์ พลิคามิน   
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์   
ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 

๒๗ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ 
ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ 
ไกรฤกษ์  
มทร.กรุงเทพ 

มทร.กรุงเทพ 

๔๖. โครงการ Creative Camp อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์  
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล  
อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์   
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  

๘ มิ.ย. ๕๘ 
ห้องประชุม R๓๐๑ 
ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ   

มทร.กรุงเทพ 

 

 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔๗. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนการพัฒนาแนว
การสอนเชิงสร้างสรรค์ในยุค
อาเซียน 

อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์  
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ชนิดา ป้อมเสน   
อ.มนฤดี ผาบสิมมา   
ผศ.โสริยา ชิโนดม   
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 

๙ – ๑๑ มิ.ย. ๕๘ 
โรงแรมแกรนด์
แปซิฟิก ซอฟ  
เฟอร์รีน เพชรบุรี 

คณะศิลปศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๔๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ชนิดา ป้อมเสน   
อ.มนฤดี ผาบสิมมา   
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
อ.สมเกียรติ เติมสุข   

๑๒ – ๑๔ มิ.ย. ๕๘ 
โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ 
เพชรบุรี 

ส านักส่งเสริมวิชา 
การและงานทะเบียน 
มทร.กรุงเทพ 
 

๔๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะและหน่วยงาน 

อาจารย์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน ๓๙ คน 

๒๒ มิ.ย. ๕๘ 
หอประชุม อาคาร ๗ 
บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๕๐. โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต ๖ สาขาวิชา 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี ๒๒ – ๒๔ มิ.ย. ๕๘ 
มทร.ธัญบุรี ปทุมธานี 

มทร.ธัญบุรี 
ปทุมธานี 

๕๑. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์  
อ.อวยพร โสภณสฤษฏ์สุข  
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
อ.ชนิดา ป้อมเสน   

๒๖ – ๒๘ มิ.ย. ๕๘ 
โรงแรมธนัฐธิชาบุรี 
เลค รีสอร์ท 
เพชรบุรี 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๕๒. โครงการอบรมผู้น าเพื่อนสันติภาพ 
รุ่นท่ี ๔ 

อ.เอนก สุทธิฤทธ์ 
อ.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธ์ จิยะพานิชกุล 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

๒๖ – ๒๙ มิ.ย. ๕๘  
สวนสันติภาพธรรม
สถาน นครนายก 

มทร.กรุงเทพ 

๕๓. โครงการอบรมสัมมนาการจัดท า
และวิเคราะห์แผนความต้องการ
งบลงทุน 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน 
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 
อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง 

๒๖ มิ.ย. ๕๘  
โรงแรมแม่น้ า 
รามาดาพลาซ่า 
กรุงเทพ 

กองนโยบายและ
แผน มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา 
สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้ smart classroom  

อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 
ผศ.ดร.ศริาณี ศรีกนก 
ผศ.โสริยา ชิโนดม 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 

๑ – ๒ ก.ค. ๕๘  
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 
ชั้น ๔ ห้อง R๔๐๑ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

๖. ตารางสรุปผลการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ วิทยากร
บรรยาย ในประเทศและต่างประเทศ (ทัง้ทีห่น่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ผู้ประเมินสมรรถนะตามาตรฐาน
อาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดอกไม้ 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๖, ๘ และ ๑๗ มิ.ย. 
๕๗ 

มทร.กรุงเทพ 

๒. วิทยากรการบริหารจัดการระบบ
พลังงานชีวภาพจากน้ าเสียตาม
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี 
 

๙ – ๑๐ มิ.ย. ๕๗ 
จังหวัดพังงา 

บริษัทไอซีเนท 
เอเชีย 
จ ากัด 

๓. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๑๖ – ๒๕ ก.ค. ๕๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา 

๔. วิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่
ช่างเทคนิค เรื่อง การจุดระเบิดใน
แก๊สรถยนต์  

อ.ดร.นภดล กลิ่นทอง 
 

๑๗ – ๒๑ ก.ค. ๕๗ 
บริษัทมหานคร
รุ่งเรืองแก๊ส จ ากัด 

บริษัทมหานคร
รุ่งเรืองแก๊ส จ ากัด 

๕. วิทยากรบรรยายโครงการประชุม
ทางวิชาการ ให้กับสมาชิกครูบ่ม
เพาะ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการใหม่ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
 

๒๓ ก.ค. ๕๗ 
ส านักงานสมรรถนะ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพ   
นวมินทราชูทิศ 

๖. วิทยากรบรรยายโครงการน าร่อง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา และได้รับ
ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ 
ความสามารถ 
 

อ.ดร.นภดล กลิ่นทอง 
 
 

๑ – ๓ ก.ย. ๕๗ 
โรงแรมขนอม 
โกลเด้นท์ บีช 
จ.นครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา 



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๗. วิทยากรบรรยายโครงการการ
จัดการขยะมูลฝอย 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี 
 
 

๒ – ๔ ก.ย. ๕๗ 
ห้องประชุมบึงราช
นก อบจ.พิษณุโลก 

อบจ.พิษณุโลก 

๘. วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนา
และสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ฐาน หลักสูตรการเย็บกระเป๋าด้วย
มือเชิงพาณิชย์ 

อ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล 
 
 

๕ – ๗ ก.ย. ๕๗ 
หน่วยบ่มเพาะสหกิจ 

กองพันทหารสื่อสาร 
ที่ ๑๐๑ กรมทหาร
สื่อสาร ที่ ๑  

๙. ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทดสอบ
ประสิทธิภาพน้ ามันเชื้อเพลิง 

อ.ดร.นภดล กลิ่นทอง 
 

๒๔ ก.ย. ๕๗ 
บริษัทแพนเอเชีย  
เคมิเคิล จ ากัด 

บริษัทแพนเอเชีย  
เคมิเคิล จ ากัด 

๑๐. วิทยากรบรรยายโครงการสัมมนา
ทางวิชาการว่าด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับการพัฒนาการ
เมืองไทย 

อ.ดร.ทินโน ขวัญดี 
 

๒๗ ก.ย. ๕๗ 
โรงแรมจันทรเกษม
ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
นวมินทร์ 

๑๑. วิทยากรบรรยายการวิจัยแบบ
ผสมผสานและการวิจัยเชิงนโยบาย 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
 

๔ พ.ย. ๕๗ 
คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

๑๒. วิทยากรบรรยายในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการประเมิน
โครงการ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
 

๒๓ ธ.ค. ๕๗  
สพป.ประจวบคีรีขันธ์  
เขต ๒ 

สพป.ประจวบคีรี
ขันธ์ เขต ๒ 

๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ทักษะด้านการขายและบริการหลัง
การขายประจ าปี ๒๕๕๗ 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.เอนก สุทธิฤทธ์ 
อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 

๒๕ ม.ค. ๕๘ 
บริษัทตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ จ ากัด 
กรุงเทพ 

บริษัทตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ จ ากัด 

๑๔. วิทยากรบรรยายวิธีการน าเสนอ
และการสร้างสื่อส าหรับบทความ
วิชาการ 

อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก ๖ ก.พ. ๕๘ 
คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มทร.กรุงเทพ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มทร.กรุงเทพ 
 

๑๕. คณะกรรมการตัดสินโครงการ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม Teaching 
Contest ครั้งที่ ๑ 

อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์ ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
คณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม  
มทร.พระนคร 
(ศูนย์เทเวศร์) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
มทร.พระนคร 
(ศูนย์เทเวศร์) 

๑๖. กรรมการตัดสินการแข่งขันจัด
ดอกไม้แบบไทยเชิงสร้างสรรค์ 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๒๕ มี.ค. ๕๘ 
ห้องประชุมโชติเวช 
ชั้น ๔ อาคารเรือน  

คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร 



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 

   ปัญญา  
๑๗. ผู้ตรวจประเมินผลการทดลอง

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ ๒๗ เม.ย. ๕๘ 
ถึง ๑ พ.ค. ๕๘ 
และ 
๒๒ – ๒๖ มิ.ย. ๕๘ 
มทร.อีสาน 

ส านักงานพัฒนา
มาตรฐานและทด 
สอบฝีมือแรงงาน 

๑๘. 
 

วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๒๙ – ๓๐ มิ.ย. ๕๘ 
และ ๑ ก.ค. ๕๘ 
โรงแรมรอยัลซิต้ี  
กรุงเทพ 

มทร.รัตนโกสินทร์ 

๗. ตารางสรปุผลการจดัส่งบคุลากรสายสนับสนุน ไปฝึกอบรม สัมมนา หรอื ศึกษาดูงาน ในประเทศ  
และต่างประเทศ (ทัง้ทีห่นว่ยงานภายในและภายนอกจดัขึ้น) 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. โครงการฝึกอบรมงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 

๑๘ – ๒๑ มิ.ย. ๕๗  
เทวัญดารา บีช วิลล่า 
กุยบุรี  

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการท าผลงาน    
ทางวิชาการ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา  
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน  
นางน้ าอ้อย จงเสถียร 

๘ ส.ค. ๕๗ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา  

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๓. โครงการติดตามผลโครงการ
พัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
นายค าพอง  ภวภูตานนท์ 
นางสาวนภัทร  จันทร์เลิศ 
นายกฤษฏา  ของสวย 
นางมณเฑียร  เนียมสุข 
นางบัวพิศ  หอมหงษ์ 

๑๓ – ๑๗ ส.ค. ๕๗  
อุบลราชธานี และ 
ลาวใต้ 

มทร.กรุงเทพ 

๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบสารสนเทศ    
เพื่อการบริหารงบประมาณ 

น.ส. จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
 

๑๓ – ๑๔ ก.ย. ๕๗ 
โรงแรมแคนทารี 
อยุธยา 

กองนโยบายและ
แผน มทร.กรุงเทพ 

๕. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การกระบวนการจัดการงบประ 
มาณตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร ๑๓ – ๑๕ ต.ค. ๕๗ 
โรงแรมแกรนด์แปซิ 
ฟิค ซอฟเฟอริน  
เพชรบุรี 

กองนโยบายและ
แผน มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖. โครงการศึกษาดูงาน 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   

น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน  
น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง  
น.ส.ลัดดาวรรณ แซซ่ิ่น  
นางพัชรี ทองแย้ม    

๓๐ – ๓๑ ต.ค. ๕๗  
เกาะรัตนโกสินทร์ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มทร.กรุงเทพ 
 

๗. โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุ
ใหม่ 

น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา ๘ – ๙ พ.ย. ๕๗ 
เทวัญดารา บีช วิลล่า 
กุยบุรี 

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
เสนอผลงานทางวิชาการ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 

๑๑ พ.ย. ๕๗ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา  
 

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 
นางน้ าอ้อย จงเสถียร 

๒๐ – ๒๒ พ.ย. ๕๗ 
๔ – ๖ ก.พ. ๕๘ 
  

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๑๐. โครงการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา 

๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๕๘  
หอประชุมส านักงาน
อธิการบดี  
มทร.กรุงเทพ  

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๑. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
 

๔ – ๖ ก.พ. ๕๘ 
มทร.ศรีวิชัย 

มทร.ศรีวิชัย 

๑๒. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน  
Google Application  

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง   
นางพัชรี ทองแย้ม  
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา 

๙ – ๑๐ ก.พ. ๕๘ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

๑๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสนับสนุน รุ่นท่ี ๑ 

น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง  
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 

๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๕๘ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

๑๔. โครงการค่ายภาษาอาเซียน น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 
นางน้ าอ้อย จงเสถียร 

๑๑ – ๑๓ ก.พ. ๕๘ 
โรงแรมแกรนด์แปซิ 
ฟิค ซอฟเฟอริน  
เพชรบุรี 

คณะศิลปศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๑๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสนับสนุน รุ่นที ่๒ 

นางพัชรี ทองแย้ม  
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 

๑๗ – ๑๘ ก.พ. ๕๘ 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองบริหารงาน
บุคคล มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
 

๒๐ – ๒๒ เม.ย. ๕๘ 
เทวัญดารา หัวหิน 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 

๒๘ – ๓๐ เม.ย. ๕๘ 
ปึกเตียน คาบาน่า 
บีช รีสอร์ท เพชรบุรี
  

ส านักวิจัยและพัฒนา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๘. โครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้
ระบบ Windows 

นายสมหวัง โพธิ์ทอง  
นายไพรัช แก้วศรีงาม 

๖ พ.ค. ๕๘  
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา  

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มทร.กรุงเทพ 

๑๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะและหน่วยงาน 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา 

๒๒ มิ.ย. ๕๘ 
หอประชุม อาคาร ๗ 
บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
มทร.กรุงเทพ 

๒๐. โครงการอบรมสัมมนาการจัดท า
และวิเคราะห์แผนความต้องการ
งบลงทุน 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
 

๒๖ มิ.ย. ๕๘  
โรงแรมแม่น้ า 
รามาดาพลาซ่า 
กรุงเทพ 

กองนโยบายและ
แผน มทร.กรุงเทพ 

๘. ตารางสรปุผลการจัดส่งบคุลากรเพือ่อบรมสูต่ าแหนง่บรหิาร 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. โครงการเตรียมนักบริหาร อ.ปราโมทย์ พลิคามิน   
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์   
ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 

๒๗ พ.ค. ๕๘ 
ถึง ๓๐ มิ.ย. ๕๘ 
 

มทร.กรุงเทพ 

 

 

 

 



๙. ตารางสรปุผลการจัดสรรทนุสนบัสนนุใหบุ้คลากรสายวิชาการและบคุลากรสายสนบัสนนุไปศึกษาตอ่  
ในประเทศหรอืต่างประเทศ 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ระดับ 
ในการศึกษาต่อ 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
 

มหาวิทยาลัย 
 

๑.     
๒.     
๓.     



การประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 
เป้า ๗๕ % 

หมายเหตุ 

๑. โครงการ /กิจกรรม ด้านการพั ฒนาการ
เรยีนการสอน 

๑. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านกา ร
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ ๒ โครงการ ๓ โครงการ ร้อยละ ๑๐๐   

๒. โครงการ /กิจกรรมด้ านการจั ดการ
ความรู้ 

๒. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านการจัด  
การความรู้ 

โครงการ ๒ โครงการ - ร้อยละ ๐ 
 

  

๓. โครงการ /กิจกรรมด้านความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

๓. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านความรู้
และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

โครงการ ๒ โครงการ ๓ โครงการ ร้อยละ ๑๐๐   

๔. จัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุ ม
วิชาการหรื อน าเสนอผลงานวิ ชาการใน
ประเทศ และต่างประเทศ (ทั้งที่หน่วย 
งานภายในและภายนอกจัดข้ึน) 

๔. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ที่ไปประ  
ชุมวิชาการ /น าเสนอผลงานวิชาการ    
ในประเทศและต่างประเทศ  

คน ๑๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๑ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐   

๕. จัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปฝึกอบรม 
สัมมนา  หรือ ศึกษา ดูงานในประเทศ  
และต่างประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายใน
และภายนอกจัดข้ึน) 

๕. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ที่ไปฝึก  
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ในประเทศ
และต่างประเทศ  

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๓๙ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐๐   

๖. ส่งเสริม /สนับสนุนให้ บุคลากรสาย
วิชาการที่ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ /ที่ปรึก  
ษา /กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน /กรรมการวิชาการ /กรรมการ
วิชา ชีพ  ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ /
วิทยากรบรรยาย ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๖. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ไปเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยา 
นิพนธ์ภายนอกสถาบัน /กรรมการวิชา  
การ/กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ/วิทยากรบรรยาย ในประเทศ
และต่างประเทศ 

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๘ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๔๐   



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 
เป้า ๗๕ % 

หมายเหตุ 

๗. ส่งบุคลากรสายสนับสนุ น ไปฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ทั้งที่ หน่ วยงานภายใน  
และภายนอก จัดข้ึน) 

๗. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชา การ 
ไปฝึกอบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน ใน
ประเทศและต่างประเทศ  

คน ๘ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๑๖ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐๐   

๘. บุคลากรสายสนั บสนุ นจัดท า คู่มือการ
ปฏิบติังานที่รับผิดชอบแล้วเสรจ็ 

๘. จ านวนคู่มือการปฏิบัติ งานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละ ร้อยละ 
๒๐ 

ไม่มี ร้อยละ ๐   

๙. จัดส่งบุคลากรเพือ่อบรมสูต่ าแหน่ง
บริหาร 

๙. จ านวนบุคลากรเพื่ออบรมเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหาร 

คน ๑ คน ๓ คน ร้อยละ ๑๐๐   

บรรลุผลตามเป้าหมายต้ังแต่ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
๕ ตัวชี้วัด 

 


