
(สายวิชาการ) 

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวชิา/
สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ ต้องการ 
พัฒนาด้าน 

(ทักษะ
วิชาชีพ/

สมรรถนะ) 

หมาย
เหตุ 

วันที่มี
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

1 น.ส.เสาวณยี์  อารีจงเจรญิ ผศ. 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต/วิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม/
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

51 ปี 
(16 ธ.ค. 2510) 

23 ปี 
(1 มิ.ย. 2538) 

15 ต.ค. 2547 
(ทุน มทร. 
พระนคร) 

คุณสมบัติ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

17 พ.ย. 2554 ปี พ.ศ. 2563 - - 

2 นายพิชิตพล  เจรญิทรัพยานันท์ อาจารย ์
วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต/สิ่งทอ/ 
มทร.ธัญบรุ ี

48 ปี 
(6 ม.ค. 2514) 

24 ปี 
(5 ก.ย. 2537) 

19 พ.ค. 2553 
(ทุน มทร. 
พระนคร) 

คุณสมบัติ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

19 พ.ค. 2557 ปี พ.ศ. 2565 - - 

3 นายจ าลอง  สาริกานนท์ อาจารย ์
วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต/สิ่งทอ/ 
มทร.ธัญบรุ ี

46 ปี 
(9 มี.ค. 2515) 

19 ปี 
(5 ต.ค. 2542) 

19 พ.ค. 2553 
(ทุน มทร. 
พระนคร) 

มีปัญหา
ด้านสุขภาพ 

19 พ.ค. 2557 ปี พ.ศ. 2563 - - 

4 นายไพรตัน์  ปุญญาเจรญินนท์ อาจารย ์

วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต/วัสดุศาสตร/์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

46 ปี 
(27 เม.ย. 2515) 

20 ปี 
(23 พ.ย. 2541) 

- - 28 พ.ค. 2554 ปี พ.ศ. 2563 - - 

5 น.ส.กาญจนา  ลือพงษ์ อาจารย ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต/วิศวกรรมเคม/ี

ม.เกษตรศาสตร ์

44 ปี 
(10 ธ.ค. 2517) 

19 ปี 
(17 พ.ค. 2542) 

- - 18 พ.ค. 2555 ปี พ.ศ. 2561 - - 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวชิา/
สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ ต้องการ 
พัฒนาด้าน 

(ทักษะวชิาชีพ/
สมรรถนะ) 

หมาย
เหตุ 

วันที่มี
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

6 น.ส.นงนุช  ศศิธร อาจารย ์

Ph.D. / Textile and 
Material Engineering 
/ Technical 
University of Liberec 

42 ปี 
(3 ก.ย. 2519) 

11 ปี 
(27 ก.ย. 2550) 

- - 
26 ก.ย. 2555 
(นับคุณสมบัติ 

วุฒิ ป.โท) 

ปี พ.ศ. 2565 - - 

7 นายรัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ ผศ. 

Ph.D. / Textile 
Technology/ 
Technical University 
of Liberec 

46 ปี 
(31 พ.ค. 2515) 

7 ปี 
(1 มี.ค. 2554) 

- - 10 ม.ค. 2561 ปี พ.ศ. 2564 - - 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 


