
(สายสนับสนุน) 

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สังกัดงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ระบุชื่อคุณวุฒิ/
สาขาวชิา/สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ 
การเสนอขอแต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องการพัฒนาด้าน 
(ทักษะวชิาชีพ/

สมรรถนะ) 
หมายเหตุ วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอ

แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

1 น.ส.วรนุช หลุบเลา 
ผู้ปฏิบัต ิ

งานบริหาร 
ช านาญงาน 

ปวส./คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/วิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

41 ปี 
(27 ส.ค. 2520) 

18 ปี 
(1 มี.ค. 2543) 

28 ก.พ. 2544 - 20 ก.ย. 2557 - 
การบริหารการเงิน

การบัญชี 
- 

2 น.ส.ปิยวรรณ  สีเชียง 
นักวิชาการพัสด ุ

ช านาญการ 
การศึกษามหาบณัฑติ/
การอุดมศึกษา/มศว. 

40 ปี 
(27 มิ.ย. 2521) 

7 ปี 
(9 พ.ค. 2554) 

- - 7 ต.ค. 2563 
ยังไม่อนุมัติ

กรอบ
อัตราก าลัง 

การบริหารงานพัสด ุ
ต าแหน่ง 
ช านาญ

การพิเศษ 

3 นายคณาวุฒิ มีศริิภัทร 
บุคลากร 

ปฏิบัติการ 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต/การ

จัดการ/มทร.พระนคร 

41 ปี 
(10 ก.พ. 2520) 

7 ปี 
(16 ก.ย. 2554) 

- - 15 ก.ย. 2560 พ.ศ. 2562 
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
- 

4 น.ส.นันทิยา  พริกคง 
นักวิชาการพัสดุ 

ปฏิบัติการ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ/
การจัดการทั่วไป/
มรภ.สวนสุนันทา 

43 ปี 
(21 พ.ค. 2518) 

6 ปี 
(19 ก.ค. 2555) 

18 ก.ค. 2558 
คุณสมบัติไม่
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
18 ก.ค. 2561 พ.ศ. 2565 การบริหารงานพัสด ุ - 

5 น.ส.ชุติมา  นุ้ยสุข 
นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
ปฏิบัติการ 

บัญชีบัณฑิต/การ
บัญช/ีมรภ.สวนดุสติ 

28 ปี 
(10 ธ.ค. 2533) 

5 ปี 
(1 ก.ค. 2556) 

30 มิ.ย. 2559 
อยู่ระหว่าง
ศึกษาระดับ 

ป.โท 
30 มิ.ย. 2562 พ.ศ. 2564 

การบริหารการเงิน
การบัญชี 

ทุนส่วนตัว 

6 น.ส.กรกนก ใหม่วิจติร ์
เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ/
การจัดการบริการ
สังคม/ม.บูรพา 

23 ปี 
(18 เม.ย. 2538) 

5 เดือน 
(31 ส.ค. 2561) 

30 ส.ค. 2564 
พ.ศ. 2562 
(ทุนส่วนตัว) 

30 ส.ค. 2567 พ.ศ. 2568 
ด้านการจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน 

ทุนส่วนตัว 
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(สายสนับสนุน) 

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สังกัดกลุ่มงานวางแผนและพัฒนา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ระบุชื่อคุณวุฒิ/
สาขาวชิา/สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ทีบ่รรจุ) 

การลาศึกษาต่อ 
การเสนอขอแต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องการพัฒนา
ด้าน (ทักษะ

วิชาชีพ/
สมรรถนะ) 

หมายเหตุ วันที่มี
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอ

ก าหนดระดับ
ให้สูงขึ้น 

1 นางอมร  ร่มซ้าย 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต/การ

จัดการ/มทร.พระนคร 

46 ปี 
(1 มี.ค. 2515) 

21 ปี 
(29 ธ.ค. 2540) 

- - 20 ก.ย. 2557 
ยังไม่อนุมัติ

กรอบ
อัตราก าลัง 

การวางแผนและ
จัดท างบประมาณ 

ต าแหน่ง 
ช านาญ

การพิเศษ 

2 น.ส.อภิษา  กล่อมแสง 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

การศึกษามหาบณัฑติ/
การอุดมศึกษา/มศว. 

32 ปี 
(14 ต.ค. 2529) 

7 ปี 
(16 ก.ย. 2554) 

- - 26 มิ.ย. 2564 
ยังไม่อนุมัติ

กรอบ
อัตราก าลัง 

การบริหารความ
เสี่ยงและการ

ติดตามประเมินผล
โครงการ 

ต าแหน่ง 
ช านาญ

การพิเศษ 
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(สายสนับสนุน) 

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ระบุชื่อคุณวุฒิ/
สาขาวชิา/สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ 
การเสนอขอแต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องการพัฒนาด้าน 
(ทักษะวชิาชีพ/

สมรรถนะ) 
หมายเหตุ วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอ

ก าหนดระดับ
ให้สูงขึ้น 

1 นางยุพิน  ใจตระหนัก 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ช านาญการ 

การศึกษามหาบณัฑติ/
การบริหารการศึกษา/
มหาวิทยาลยันเรศวร 

37 ปี 
(1 ก.ค. 2524) 

17 ปี 
(5 มี.ค. 2544) 

- - 9 พ.ค. 2560 
ยังไม่อนุมัติ

กรอบ
อัตราก าลัง 

ด้านการจดัท า
หลักสตูร และงาน
สารสนเทศด้าน

การศึกษา 

ต าแหน่ง 
ช านาญ

การพิเศษ 

2 น.ส.สมใจ  แซ่ภู ่
นักวิชาการ

ศึกษา 
ช านาญการ 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต/การ

จัดการ/มทร.พระนคร 

47 ปี 
(14 มี.ค. 2514) 

9 ปี 
(1 เม.ย. 2552) 

- - 6 ส.ค. 2564 - 
ศึกษาสารสนเทศ
ด้านงานประกัน

คุณภาพ 
- 

3 นายสันติ  ธรรมสุริเชษฐ์ 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ/
นิเทศศาสตร/์สถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

38 ปี 
(18 ส.ค. 2523) 

7 ปี 
(21 ก.ค. 2554) 

20 ก.ค. 2557 

ขอก าหนด
ระดับให้สูงขึ้น 
ก่อน แล้วจึงจะ
ขอลาศึกษาต่อ 

20 ก.ค. 2560 พ.ศ. 2564 
ศึกษาสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 
- 

4 นายวิโรจน์  ยิ้มขลิบ 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ช านาญการ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต/เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

39 ปี 
(01 มิ.ย. 2522) 

7 ปี 
(16 ก.ย. 2554) 

15 ก.ย. 2557 

อยู่ระหว่าง
ศึกษาระดับ 

ป.เอก 
(ทุนส่วนตัว) 

12 มิ.ย. 2564 
ยังไม่อนุมัติ

กรอบ
อัตราก าลัง 

ศึกษาสารสนเทศ
ด้านงานวิจัย 

ต าแหน่ง 
ช านาญ

การพิเศษ 
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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 
การเสนอขอแต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องการพัฒนาด้าน 
(ทักษะวชิาชีพ/

สมรรถนะ) 
หมายเหตุ วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอ

ก าหนดระดับ
ให้สูงขึ้น 

5 น.ส.สาวติรี  ค ายอด 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต/การ
จัดการ/มทร.พระ

นคร 

37 ปี 
(30 ธ.ค. 2524) 

6 ปี 
(19 ก.ค. 2555) 

- - 18 ก.ค. 2561 พ.ศ. 2564 
การวัดและ
ประมวลผล 

- 

6 น.ส.ฉันทนา ธนาพิธานนท ์
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต/การ
จัดการ/มทร.พระ

นคร 

41 ปี 
(8 ก.ค. 2520) 

6 ปี 
(19 ก.ค. 2555) 

- - 18 ก.ค. 2561 พ.ศ. 2564 
ศึกษาสารสนเทศ
ด้านงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- 

7 น.ส.นุชดาว  เตะสมุทร 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

คหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต/

ออกแบบแฟช่ันผ้า
และเครื่องแต่ง
กาย/มทร.พระ

นคร 

34 ปี 
(30 ธ.ค. 2527) 

5 ปี 
(1 ส.ค. 2556) 

- - 31 ก.ค. 2562 พ.ศ. 2565 

ภาษาอังกฤษ และ
ศึกษาสารสนเทศ
ด้านการจดัการ
ความรู้ (KM) 

- 

 
ข้อมูล ณ 30 มกราคม 2562 

 
 
 
  



(สายสนับสนุน) 
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สังกัดงานกิจการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ระบุชื่อคุณวุฒิ/

สาขาวชิา/
สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ 
การเสนอขอแต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องการพัฒนาด้าน 
(ทักษะวชิาชีพ/

สมรรถนะ) 
หมายเหตุ วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอ

ก าหนดระดับ
ให้สูงขึ้น 

1 น.ส.สภุากาญจน์ คนงานด ี
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต/

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/มรภ. 
สวนสุนันทา 

41 ปี 
(22 ต.ค. 2520) 

4 ปี 
(1 ต.ค. 2557) 

30 ก.ย. 2560 
ไม่ประสงค์
ศึกษาต่อ 

30 ก.ย. 2563 พ.ศ. 2564 
การบริหารงาน

เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

- 

2 นายการณุย์  ถนอมพิชัย 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

เทคโนโลยีบัณฑิต/
ออกแบบสิ่งทอ/
มทร.พระนคร 

32 ปี 
(1 มี.ค. 2529) 

2 ปี 
(19 ธ.ค. 2559) 

30 ก.ย. 2559 พ.ศ. 2564 18 ธ.ค. 2565 พ.ศ. 2566 
การบริหารจัดการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- 

3 ว่าท่ี ร.ต.ธีระพงษ์  ฐานะ 
นักวิชาการ

ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

เทคโนโลยีบัณฑิต/
ออกแบบสิ่งทอ/
มทร.พระนคร 

29 ปี 
(21 พ.ค. 2532) 

5 เดือน 
(31 ส.ค. 2561) 

30 ส.ค. 2564 
อยู่ระหว่าง
ศึกษาระดับ 

ป.โท 
30 ส.ค. 2567 พ.ศ. 2568 

การบริหารงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
แนะแนวการศึกษา 

ทุนส่วนตัว 
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