
(สายวิชาการ) 
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สังกัดสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

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 

1 นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีร ี อาจารย ์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/ 
วิศวกรรมสิ่งทอ/สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 

51 ปี 
(22 ก.พ. 2510) 

27 ปี 
(30 ก.ย. 2534) 

1 ต.ค. 2535 
คุณสมบัติ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1 ต.ค. 2543 พ.ศ. 2565 - - 

2 นายก้องเกียรติ มหาอินทร ์ อาจารย ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต/
ศิลปวัฒนธรรมวิจัย/มศว. 

45 ปี 
(1 เม.ย. 2516) 

21 ปี 
(3 ก.พ. 2540) 

- - 18 มี.ค. 2552 พ.ศ. 2562 - - 

3 น.ส.จรสัพิมพ์  วังเย็น อาจารย ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต/
ศิลปวัฒนธรรมวิจัย/มศว. 

42 ปี 
(29 ส.ค. 2519) 

14 ปี 
(6 ก.ย. 2547) 

- - 

5 ก.ย. 2552 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 

ด้านการจดัการ
สินค้าแฟช่ัน 
และด้านการจดั
แสดงสินค้า 

 

4 นางมธุรส  เวียงสมีา อาจารย ์
การศึกษามหาบณัฑติ/

ศิลปศึกษา/มศว. 
42 ปี 

(4 ก.ย. 2516) 

9 ปี 
(3 ก.ย. 2552) 

2 ก.ย. 2553 
ก าลังศึกษา

ระดับ 
ป.เอก 

1 ก.ย. 2556 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 - 
ทุน 

มทร. 
พระนคร 

 
 
 



 
- 2 - 

 

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 

5 น.ส.ฐิติมา  พุทธบูชา อาจารย ์

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/ออกแบบแฟช่ัน
ผ้าและเครื่องแต่งกาย/ 

มทร.พระนคร 

38 ปี 
(28 ม.ค. 2524) 

8 ปี 
(22 มิ.ย. 2553) 

21 มิ.ย. 2554 
ก าลังศึกษา

ระดับ 
ป.เอก 

20 มิ.ย. 2557 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 - 
ทุน 

มทร. 
พระนคร 

6 น.ส.นิตยา  วันโสภา อาจารย ์

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/ออกแบบแฟช่ัน
ผ้าและเครื่องแต่งกาย/

มทร.พระนคร 

39 ปี 
(15 ม.ค. 2523) 

6 ปี 
(19 ก.ย. 2555) 

18 ก.ย. 2556 พ.ศ. 2565 

17 ก.ย. 2559 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 - - 

7 น.ส.กรชนก  บุญทร อาจารย ์

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต/เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม/
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง 

34 ปี 
(17 ธ.ค. 2527) 

4 ปี 
(6 ต.ค. 2557) 

5 ต.ค. 2558 
ก าลังศึกษา

ระดับ 
ป.เอก 

5 ต.ค. 2561 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 - 
ทุน

ส่วนตัว 

 
 
 
 



 
- 3 - 

 

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 

8 นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต/
นฤมิตศิลป/์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

49 ปี 
(28 มิ.ย. 2512) 

4 ปี 
(6 ต.ค. 2557) 

5 ต.ค. 2558 
คุณสมบัติ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

5 ต.ค. 2562 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 - - 

9 นายไกรฤกษ์  วิเสสพันธุ ์ อาจารย ์

Master of Arts/ 
Fashion Design/ 
Birmingham City 

University 

27 ปี 
(5 ส.ค. 2534) 

11 เดือน 
(12 ก.พ. 2561) 

11 ก.พ. 2562 พ.ศ. 2565 

11 ก.พ. 2565 

(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
11 ก.พ. 2568 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2568 - - 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 


