
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 

 
 



ค าน า 

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขึ้น เพื่อมุ่งให้บุคลากรของคณะฯ 
ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และท างานอย่างมีความสุข  
โดยแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริ หารคณะครุศาสตร์อุตสาห 
กรรม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ และ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เพื่อให้การด าเนินการ บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพื่อจะท าให้คณะฯ ได้ทราบถึงศักยภาพของ บุคลากร ในคณะฯ และหาแนวทางในการ บริหารและ พัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่อไป  

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม) 
                                                                                        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                                                                         ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย และสัมฤทธิ์ผลตามแผนการด าเนินงาน คณะฯ จึงได้ท าการประเมินผล การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. ตารางสรปุผลโครงการ / กิจกรรมด้านการพฒันาการเรยีนการสอน  

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

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
รูปแบบการสอนเชงิสร้างสรรค ์ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๓๐ มี.ค. ๕๙ 
ถึง ๑ เม.ย. ๕๙ 

 

บุคลากรสายวิชาการ  
 

๓๕ คน ๔.๓๒ 
(ระดับมาก) 

๒. โครงการสัมมนาเทคนิคการนิเทศการ
สอนของอาจารย์และอาจารย ์พี่เลี้ยง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๒๖ – ๒๗ พ.ค. ๕๙ บุคลากรสายวิชาการ  
 

๓๐ คน ๔.๖๓ 
(ระดับมาก) 

๓.  โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๘ – ๑๐ มิ.ย. ๕๙ บุคลากรสายวิชาการ ๓๒ คน ๔.๔๒ 
(ระดับมาก) 

๔. โครงการการจัดการเรียนการสอน
แบบ Activity Based Learning 

๒๓ – ๒๔ มิ.ย. ๕๙ บุคลากรสายวิชาการ ๓๐ คน ๔.๔๒ 
(ระดับมาก) 

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. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๕๘ บุคลากรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓๕ คน ๔.๒๓ 
(ระดับมาก) 

 

 

 



๔. ตารางสรปุผลการจดัส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชมุวิชาการ หรือ น าเสนอผลงานวชิาการ 
ในประเทศและต่างประเทศ (ทัง้ทีห่น่วยงานภายในและภายนอกจดัขึน้)  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. งานประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๘ The 8th 
Conference of Electrical 
Engineering Network of 
Rajarmangala University of 
Technology : EENET 2016 

ว่าร้อยตรี ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ๒๕ – ๒๗ พ.ค. ๕๙  
ณ โรงแรมดวงจิตต ์
รีสอร์ทแอนด์สปา  
หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 

กลุ่ม มทร. 
สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

๒. งานประชุมวิชาการ The 2016 
International Electrical 
Engineering Congress  

อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล ๒ – ๔ มี.ค. ๕๙  
ณ ดวงตะวัน 
จ.เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังส ี
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
ผศ.โสริยา ชิโนดม 

๒๗ – ๒๙ ก.ค. ๕๘  
ห้องประชุม ชั้น ๓ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการอบรมผู้น าเพื่อนสันติภาพ 
รุ่นที่ ๖ 

อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
 

๗ – ๑๐ ส.ค. ๕๘ 
สถานปฏิบัติธรรม 
สวนสันติภาพธรรม
สถาน จ.นครนายก 

มทร.กรุงเทพ 

๓. โครงการรักษ์สุขภาพกายใจ อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร ๑๓ – ๑๕ ส.ค. ๕๘ 
เดอะเลกาซี ริเวิอร์แคว 
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

กองบริหารงานบุคคล  
มทร.กรุงเทพ 

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพภายใน 

อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนะกุลชัย  
อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ  
อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ ์ 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 

๖ – ๗ พ.ย. ๕๘ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา
พลาซา่ จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๕. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และอบรมความรู ้
ในงานด้านประชาสัมพันธ ์

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 

๙ – ๑๑ พ.ย. ๕๘ 
โรงแรมเดอะวินเทจ 
เขาใหญ ่ 
จ.นครราชสีมา 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖. โครงการจัดท ากรอบระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

อ.ปราโมทย์ พลิคามิน ๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 
โรงแรมภูเขางาม 
รีสอร์ท จ.นครนายก 

กองบริหารงานบุคคล  
มทร.กรุงเทพ 

๗. โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชา 
คมอาเซียน  

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 

๑๘ ธ.ค. ๕๘ 
ห้องประชุม ๓๐๑ R 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ให้ได้
มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ ๒ อบรม
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย ๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๕๙ 
๑๘ – ๒๒ ม.ค. ๕๙ 
บริษัทออราเคิล  
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สื่อสารภายในองค์กร 

อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.มารุต เขียวแก ่ 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร ์

๑๓ – ๑๔ ม.ค. ๕๙ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา
พลาซา่ จ.กรุงเทพฯ 

มทร.กรุงเทพ 

๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

อ.เสน่ห์ สัพทานนท ์ 
อ.สมเกียรติ เติมสุข  
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
อ.ทินโน ขวัญด ี

๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๕๙ 
โรงแรมนารายณ์  
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๑. โครงการศึกษาดูงานการจัดการ
ความรู้ 

อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิติ ๒ – ๕ ก.พ. ๕๙ 
โรงแรมเชียงใหม ่
แกรนด์วิลล ์
จ.เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 

๑๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสห
กิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์
นิเทศสหกิจ ส าหรับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ ์
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี
อ.ทินโน ขวัญดี 

๓ – ๕ ก.พ. ๕๙ 
หอประชุมอธิการบด ี
มทร.กรุงเทพ 

ส านักงานสหกิจศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

 
 



ล าดับ 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๓. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานด้านการเงิน
และพัสด ุ

อ.ปราโมทย์ พลิคามิน ๙ – ๑๒ ก.พ. ๕๙ 
โรงแรมประจักษ์ตรา 
ดีไซน์ โฮเทล 
จ.อุดรธาน ี

กองคลัง 
มทร.กรุงเทพ 

๑๔. โครงการพัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตร 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก  
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิต ิ 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
อ.ทินโน ขวัญด ี 
อ.สมเกียรติ เติมสุข  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ ์ 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
อ.ชนิดา ป้อมเสน 

๑๐ – ๑๒ ก.พ. ๕๙ 
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี ่
รีสอร์ท เขาใหญ ่
จ.นครราชสีมา 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๕. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอโครงการ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๑๑ – ๑๒ ก.พ. ๕๙ 
ห้อง R ๓๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา มทร.กรุงเทพ 

สวพ. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๖. Talent Team : หัวข้อการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร ์

อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.มารุต เขียวแก ่

๑๖ ก.พ. ๕๙ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา
พลาซา่ จ.กรุงเทพฯ 

มทร.กรุงเทพ 

๑๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวินปลอดมลพิษทุกชีวิต 
มีความปลอดภัย 

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
 

๑๖ ก.พ. ๕๙ 
ส านักงานเขตสาทร 
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานเขตสาทร 
 

๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิต ิ

๑๗ – ๑๙ ก.พ. ๕๙ 
โรงแรมแซนด์ดูนส์  
เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท 
จ.จันทบุร ี 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๙. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต
นักศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 
หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๑๙ – ๒๑ ก.พ. ๕๙ 
แสนปาล์ม เทรนนิ่ง 
โฮม ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
จ.นครปฐม 

เครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่าง 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๐. โครงการค่ายภาษาอาเซียน อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 

๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๕๙ 
โรงแรมแปซิฟิกซอฟ
เฟอริน รีสอร์ท แอนด์
สปา จ.เพชรบุร ี

คณะศิลปศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๒๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
การแนะแนวการศึกษาตอ่ 

อ.มินตรา ศักดิ์ดี ๒๓ ก.พ. ๕๙ 
ห้อง R๓๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๒๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อด้วยซอฟต์แวร์กราฟฟิก 

อ.ชนิดา ป้อมเสน ๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๕๙ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น ๓ 
ส านักวิทยบริการฯ  
มทร.กรุงเทพ 

สวส. มทร.กรุงเทพ 

๒๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อด้วยซอฟต์แวร์กราฟฟิก 

อ.ชนิดา ป้อมเสน ๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๕๙ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น ๓ 
ส านักวิทยบริการฯ  
มทร.กรุงเทพ 

สวส. มทร.กรุงเทพ 

๒๔. โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุ
ใหม ่

อ.มารุต เขียวแก ่ 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
อ.มินตรา ศักดิ์ด ี 
อ.วรวีร์ ปัญญาค า 

๓ – ๗ มี.ค. ๕๙ 
ห้อง R ๓๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา มทร.กรุงเทพ 
และ เจริญรัตน์  
รีสอร์ท อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม 

กองบริหารงานบุคคล  
มทร.กรุงเทพ 

๒๕. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศ
สัมพันธ์ 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
 

๑๓ – ๑๕ มี.ค. ๕๙ 
จ.เชียงใหม ่
๒๓ มี.ค. ๕๙ 
มทร.กรุงเทพ 

งานวิเทศสัมพันธ ์
มทร.กรุงเทพ 

๒๖. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการ
เกษียณอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๑๕ มี.ค. ๕๙ 
หอประชุมสุขุมนัย
ประดิษฐ สถาบัน
พัฒนาข้าราชการพล
เรือน ส านักงาน กพ. 

ส านักงาน ก.พ. 

๒๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ระดับ 
นานาชาติ 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 

๑๗ – ๑๘ มี.ค. ๕๙ 
ห้อง R ๓๐๑ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา  

สวพ. 
มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Train the 
Trainer ครั้งที่ ๒ 

อ.มารุต เขียวแก ่ ๑๘ – ๒๕ มี.ค. ๕๙
กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมน ี

สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเบอร์ลิน 

๒๙. โครงการอบรมการพัฒนาวินัย
นักศึกษา 

อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
อ.เอนก สุทธิฤทธ ์
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.วรวีร์ ปัญญาค า 
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 

๒๔ – ๒๖ มี.ค. ๕๙ 
โรงแรมเทวัญดารา 
บีช วิลล่า (กุยบุร)ี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

งานวินัยศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๐. โครงการท านุบ ารุงศาสนสถาน อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ ๒๗ – ๒๙ มี.ค. ๕๙ 
วัดบ้านหนองจาน 
จ.นครราชสีมา 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร. และ 
กิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘  

อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ ๖ – ๙ เม.ย. ๕๙ 
มทร.สุวรรณภูม ิ
หันตรา 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 
 

๓๒. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี

๒๒ เม.ย. ๕๙ 
โรงแรมตะวันนา 
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
ของอาจารย์ มทร.กรุงเทพ 

อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก  
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิต ิ 
อ.มารุต เขียวแก ่ 
อ.มินตรา ศักดิ์ด ี

๒๕ – ๒๗ เม.ย. ๕๙ 
โรงแรมเมธาวลัย 
จ. เพชรบุร ี

สวพ. 
มทร.กรุงเทพ 

๓๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองในระบบ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ ์ 
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 

๒๖ เม.ย. ๕๙ 
ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๕. โครงการ Talent Team อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.มารุต เขียวแก ่

๑๑ – ๑๓ พ.ค. ๕๙ 
เดอะโบนันซ่ารีสอร์ท 
จ.นครราชสีมา 

มทร.กรุงเทพ 

๓๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ 

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ๑๗ – ๑๙ พ.ค. ๕๙ 
มรภ.จันทรเกษม 

CANAAN FARMERS 
SCHOOL 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓๗. โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Work - 
intergrated Learning : Wil) 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย  
อ.สมเกียรติ เติมสุข  
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๒๗ – ๒๙ พ.ค. ๕๙ 
โรงแรมสีมาธาน ี 
จ.นครราชสีมา  

ส านักงานสหกิจศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๓๘. โครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.สมเกียรติ เติมสุข  
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.วรวีร์ ปัญญาค า  
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
อ.เอนก สุทธิฤทธ ์ 
จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก  
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิต ิ 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ดร.สราณยี์ สุทธิศรีปก  
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ ์ 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
ว่าที่ รต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
อ.มินตรา ศักดิ์ด ี

๓๐ พ.ค. ๕๙ 
๒ – ๔ มิ.ย. ๕๙ 
โรงแรมซันธาราเวล
เนส รีสอร์ท แอนด์
โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา 
 

กองบริหารงานบุคคล  
มทร.กรุงเทพ 

๓๙. โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน
กองกลาง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิ 
ภาพการท างานและงานด้านบริการ 

อ.เสน่ห์ สัพทานนท์ ๑ – ๔ มิ.ย. ๕๙ 
ชุมพร คาบาน่า  
รีสอร์ท จ.ชุมพร 

กองกลาง 
มทร.กรุงเทพ 

๔๐. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการ
เกษียณอายุ ปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๕ – ๙ มิ.ย. ๕๙ 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
มิชช่ัน จ.สระบุรี 

ส านักงาน ก.พ. 

๔๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย ์
ที่ปรึกษา 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
อ.วรวีร์ ปัญญาค า  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.มารุต ป้อมเสน  
ว่าที่ รต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล  

๑๕ – ๑๖ มิ.ย. ๕๙ 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  อ.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
อ.มินตรา ศักดิ์ด ี 
อ.อนุวิทย์ สนศิร ิ

  

๔๒. โครงการสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยี
การศึกษาทางด้านวิศวกรรม 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย  
อ.ชนิดา ป้อมเสน 

๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
โรงแรมรามาการ์เด้น 
จ.กรุงเทพฯ 

บริษัท เพอร์เฟคได
แด๊กติก จ ากัด 

๔๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสอน 

อ.วรวีร์ ปัญญาค า  
อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
อ.ชนิดา ป้อมเสน 

๒๘ – ๒๙ มิ.ย. ๕๙ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ชั้น ๓ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๔๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาแบบซีดีไอโอ ระดับสูง 

อ.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
อ.วรวีร์ ปัญญาค า 
 

๔ – ๕ ก.ค. ๕๙ 
โรงแรมอมารีวอเตอร์
เกท จ.กรุงเทพฯ 

มทร.ธัญบุรี 

๔๕ โครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 

๕ ก.ค. ๕๙ 
โรงแรมชาเทรียม  
ริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพฯ 

สวพ. 
มทร.กรุงเทพ 

๔๖. โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
๒. ผศ.ศิราณี ศรีกนก  
๓. อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง  
๔. อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
๕. ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
๖. อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
๗. อ.พูนศักดิ์ วงศส์วัสดิ ์ 
๘. ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ จิยะพานิช  
๙. อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
๑๐. อ.วรวีร์ ปัญญาค า  
๑๑. อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน  
๑๒. อ.ชนิดา ป้อมเสน 

๑๑ ก.ค. ๕๙ 
โรงแรมนารายณ ์
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๔๗. โครงการพัฒนาคู่มือนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

๑. อ.ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล  
๒. ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก  
๓. ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 

๑๓ – ๑๕ ก.ค. ๕๙ 
เดอะ คาวาลิ คาซ่า  
รีสอร์ท จ. อยุธยา  

สวพ. 
มทร.กรุงเทพ 

๔๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

๑. ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี
๒. อ.ดร.สราณีย ์สุทธิศรีปก 
๓. อ.เอนก สุทธิฤทธ ์
๔. อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน ์
๕. อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๒๐ – ๒๓ ก.ค. ๕๙ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้
ฝึกสอน (Train the Trainer)  
ตามมาตรฐาน ICDL 

๑. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล  
๒. นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย  
๓. นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 

๒๕ – ๒๙ ก.ค. ๕๙ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ชัน้ ๓ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม 
ธนบุรี 

๕๐. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
อาชีวศึกษา 

๑. ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก ๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๕๙ 
ห้องวิคตอเรีย ช้ัน ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
๔๘ พระชันษา 
มทร.ธัญบุรี 

มทร.ธัญบุร ี

๕๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนผลงานทางวิชาการ 

๑. ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์ 
๒. ผศ.ศิราณี ศรีกนก  
๓. อ.เอนก สุทธิฤทธ ์ 
๔. อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ ์ 
๕. อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิต ิ 
๖. อ.มนฤดี ผาบสิมมา  
๗. อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก  
๘. อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง  
๙. อ.มารุต เขียวแก ่

๒๗ – ๓๐ ก.ค. ๕๙ 
โรงแรมซันธาราเวล
เนส รีสอร์ท แอนด์
โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา 

กองบริหารงานบุคคล  
มทร.กรุงเทพ 

๕๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพภายนอก ระดับคณะ
และหน่วยงาน 

๑. ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
๒. อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
๓. อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร  
๔. ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี 
๕. อ.ศุภชัย นพพรสุวรรณ  
๖. อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
๗. อ.สมเกียรติ เติมสุข  
๘. อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
๙. อ.ชนิดา ป้อมเสน  
๑๐. อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
๑๑. อ.มินตรา ศักดิ์ดี 

๒๙ ก.ค. ๕๙ 
ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบด ี
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศกึษา 
มทร.กรุงเทพ 

๕๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ 
Talent Mobility 

๑. อ.เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง  
๒. อ.มารุต เขียวแก ่ 
๓. อ.สมพร ปิยะพันธ์ 

๑ – ๕ ส.ค. ๕๙ 
โรงแรมซันธาราเวล
เนส รีสอร์ท แอนด์
โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา 

มทร.กรุงเทพ 

๕๔. กิจกรรม Dual Vocation 
Education 

๑. อ.สมเกียรติ เติมสุข 
๒. อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
๓.  จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
๔. อ.อิศกฤตา โลหพรหม 
๕. อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๘, ๑๐, ๑๕, ๑๗ 
ส.ค. ๕๙ 
ห้องสาธร จ.กรุงเทพฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที ่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ๖. ผศ.สว่าง ฉันทวิทย ์
๗. อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
๘. ผศ.ศิราณี ศรีกนก 
๙. อ.สราณีย์ สุทธิศรีปก 

  

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

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้อ านวยการวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

อ.ทินโน ขวัญด ี
 

- มทร.รัตนโกสินทร์ 

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

อ.ทินโน ขวัญด ี
 

- มทร.สุวรรณภูมิ 

๓. คณะกรรมการประเมินผลการสอน ผศ.ดร.อวยพร โสภณสฤษฎ์สุข - มทร.พระนคร 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิการเปิดหลักสูตรทดสอบ

ผู้ประกอบการในร้านอาหาร 
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิต ิ

๒๖ ม.ค. ๕๙ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม 

๕. วิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตสื่อ
การน าเสนอ 

ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก ๒๙ ม.ค. ๕๙ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มทร.กรุงเทพ 

๖. คณะกรรมการตัดสินงานแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖  
สาขาจัดดอกไม ้

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๓ – ๔ ก.พ. ๕๙ 
ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค  
จ.กรุงเทพฯ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๗. วิทยากรบรรยาย การอบรมการขึ้น
รูปพลาสติกเทอร์โมฟอร์มมิง 

อ.อนุวิทย์ สนศิร ิ ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
ห้องเรียนชั้น ๓  
อาคารปฏิบัติการโครง 
การครูพันธ์บึง 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

๘. ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิพากษ์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรวีิชัย 

ผศ.โสริยา ชิโนดม ๓๑ พ.ค. ๕๙ 
โรงแรมสงขลาเมอร์
เมด จ.สงขลา 

คณะศิลปศาสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

๙. คณะพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๑๖ มิ.ย. ๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ 
ตึกทวีปัญญา 

วชิราวุธวิทยาลัย 



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   วชิราวุธวิทยาลัย  
๑๐. ผู้ทรงคุณวุฒิสัมมนา 

หัวข้อ เทคโนโลยีการศึกษาทาง 
ด้านวิศวกรรม 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 

๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
โรงแรมรามาการ์เด้น 

บริษัท เพอร์เฟคได
แด๊กติกจ ากัด 

๑๑. วิทยากรโครงการจิตวิทยาเพื่อน้อง
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

อ.มินตรา ศักดิ์ด ี ๑๑ ก.ค. ๕๙ 
โรงเรียนบ้านสกล 
จ.สุรินทร ์

คณะครุศาสตร ์
มรภ.สุรินทร ์

๑๒. ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๒๔ ส.ค. ๕๙ 
ณ ห้องนวัตกรรมการ
เรียนรูศู้นย์ศึกษาฯ
คณะศึกษาศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์

๑๓. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๒๕ ส.ค. ๕๙ 
สถาบันเทคโนโลย ี
ปทุมวัน 

สถาบันเทคโนโลย ี
ปทุมวัน 

๗. ตารางสรปุผลการจดัส่งบคุลากรสายสนับสนุน ไปฝึกอบรม สัมมนา หรอื ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ทัง้ทีห่น่วยงานภายในและภายนอกจดัขึน้) 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สื่อสารภายในองค์กร 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน  
นางพัชรี ทองแย้ม  
นายไพรัช แก้วศรีงาม  
น.ส.นภัทร จันทร์เลิศ  
นางบัวพิศ หอมหงษ ์ 
นางเพียร โพธิ์มณ ี 
นางมณเฑียร เนียมสุข 

๓ – ๔ ส.ค. ๕๘ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา 
จ.กรุงเทพฯ 

มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการอบรมผู้น าเพื่อนสันติภาพ 
รุ่นที่  ๖ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
นางพัชรี ทองแย้ม  
 

๗ – ๑๐ ส.ค. ๕๘ 
สวนสันติภาพธรรม
สถาน จ.นครนายก 

มทร.กรุงเทพ 

๓. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

นางพัชรี ทองแย้ม  
นางน้ าอ้อย จงเสถียร  
นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น  
นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน  
นางสาวปราณี เลิศกิจโกศล 

๒๗ – ๒๘ ส.ค. ๕๘ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา 
จ.กรุงเทพฯ 

มทร.กรุงเทพ 

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน 

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

๑๙ – ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักงาน  ๘๐ พรรษา  
ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ R  

 

๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา 

๖ – ๗ พ.ย. ๕๘ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา 
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.กรุงเทพ 

๖. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และอบรมความรู้ใน
งานด้านประชาสัมพันธ์ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
น.ส. เบญจพรรณ พลิคามิน 

๙ – ๑๑ พ.ย. ๕๘ 
โรงแรมแม่น้ ารามาดา 
จ.กรุงเทพฯ 

ศูนย์ประชาสัมพันธ ์
มทร.กรุงเทพ 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอท ี

นายไพรัช แก้วศรีงาม  
นายสมหวัง โพธิ์ทอง 

๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๕๘ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ชั้น ๓ 
ห้อง ๓๐๓ R  

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการจัดท ากรอบระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
 

๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 
โรงแรมภูเขางาม 
รีสอร์ท จ.นครนายก 

กองบริหารงานบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง 

๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๕๙ 
โรงแรมนารายณ์  
จ.กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.กรุงเทพ 

๑๐. โครงการสัมมนาเครือข่าย "งาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ" 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง 

๒๔ – ๒๗ ม.ค. ๕๙ 
โรงแรมอิมพีเรียล  
ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  
จ.เพชรบูรณ ์ 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๑. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานด้านการเงิน
และพัสดุ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น 
นางน้ าอ้อย จงเสถียร 
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 

๙ – ๑๒ ก.พ. ๕๘ 
โรงแรมประจักษ์ตรา 
ดีไซน์ โฮเทล, อุดรธานี 

กองคลัง 
มทร.กรุงเทพ 

๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2013 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 

๑๘ – ๑๙ ก.พ. ๕๘ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น ๓  
มทร.กรุงเทพ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออก 
แบบสื่อด้วยซอฟต์แวร์กราฟฟิก 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
 

๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น ๓  
มทร.กรุงเทพ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Word 

น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง  
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา 

๑๙ – ๒๐ เม.ย. ๕๙ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้น ๓ 
มทร.กรุงเทพ 

สวส.  
มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑๕. โครงการ Talent Team น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
 

๑๑ – ๑๓ พ.ค. ๕๙ 
เดอะโบนันซ่ารีสอร์ท 
จ.นครราชสีมา 

มทร.กรุงเทพ 

๑๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพ่นซอส หัวข้อ 
การใช้เวิร์ดเพรส์ในการออกแบบ
เว็บไซต์ 

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา 

๗ – ๘ ก.ค. ๕๙ 
ชั้น ๓ ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๗. โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน 

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา 
นางสาวชุติมา บัวรุ่ง 

๑๑ ก.ค. ๕๙ 
โรงแรมนารายณ์ สีลม 

ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.กรุงเทพ 

๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพภายนอกระดับคณะ
และหน่วยงาน 

นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร  
นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา 
นางสาวชุติมา บัวรุ่ง 
นางสาวปราณี เพชรสกุลทอง 

๒๙ ก.ค. ๕๙ 
ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบด ี 
มทร.กรุงเทพ  

ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.กรุงเทพ 

๘. ตารางสรปุผลการจัดส่งบคุลากรเพือ่อบรมสูต่ าแหนง่บรหิาร 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
(รมส.) รุ่นที่ ๑ 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์   
 

๑๖ – ๑๙ พ.ค. ๕๙ 
๑ – ๓ มิ.ย. ๕๙ 
๑๓ – ๑๔ มิ.ย. ๕๙ 
โรงแรมคลาสสิค  
คามิโอ จ.อยุธยา 

มทร.สุวรรณภูมิ 

๙. ตารางสรปุผลการจัดสรรทนุสนบัสนนุใหบุ้คลากรสายวิชาการและบคุลากรสายสนบัสนนุไปศึกษาตอ่  
ในประเทศหรอืต่างประเทศ 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ระดับ 
ในการศึกษาต่อ 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
 

มหาวิทยาลัย 
 

๑.     
๒.     
๓.     



การประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 
เป้า ๗๕ % 

หมายเหตุ 

๑. โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

๑. จ านวนโครงการ /กิจกรรม ด้านกา ร
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ ๒ โครงการ ๔ โครงการ ร้อยละ ๑๐๐   

๒. โครงการ/กจิกรรมด้านการจัดการความรู้ ๒. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านการจัด  การ
ความรู้ 

โครงการ ๒ โครงการ - ร้อยละ ๐ 
 

  

๓. โครงการ/กิจกรรมด้านความรู้และทักษะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

๓. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านความรู้และ
ทักษะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

โครงการ ๒ โครงการ ๑ โครงการ ร้อยละ ๕๐   

๔. จัดส่ งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุ ม
วิชาการหรื อน า เสนอผลงานวิ ชาการใ น
ประเทศและต่างประเทศ (ทั้งที่หน่วย งาน
ภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

๔. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ที่ไปประ  ชุม
วิชาก าร /น าเสนอผลงานวิชาการ    ใน
ประเทศและต่างประเทศ  

คน ๑๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๒ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๒๐   

๕. จัดส่ งบุคลากรสาย วิชาการ ไ ปฝึกอบรม  
สัมมนา หรือ ศึกษาดูงานในประเทศ  และ
ต่างประเทศ  (ทั้งที่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกจัดขึ้น) 

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

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๓๓ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐๐   

๖. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
ที่ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึก ษา/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน /กรรมการ
วิชาการ /กรรมการวิชาชีพ  ระดับชาติ /
ระดับนานาชาติ /วิทยากร บรรยาย ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

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

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๑๓ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๖๕   

๗. ส่งบุคลากรสายสนับสนุน ไปฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ

๗. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไป
ฝึกอบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงานในประเทศ

คน ๘ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๑๔ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐๐   



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 
เป้า ๗๕ % 

หมายเหตุ 

ต่างประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกจัดขึ้น) 

และต่างประเทศ  

๘. บุคลาก รสายสนั บสนุ นจัดท า คู่มือการ
ปฏบิัติงานที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ 

๘. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละ ร้อยละ 
๒๐ 

ไม่ม ี ร้อยละ ๐   

๙. จดัสง่บคุลากรเพือ่อบรมสูต่ าแหน่งบริหาร ๙. จ านวนบุคลากรเพื่ออบรมเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหาร 

คน ๑ คน ๑ คน ร้อยละ ๑๐๐   

บรรลุผลตามเป้าหมายต้ังแต่ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
๔ ตัวชี้วัด 

 

 


