
(สายวิชาการ) 

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต า 

แหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวชิา/

สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ ต้องการ 
พัฒนาด้าน 

(ทักษะวชิาชีพ/
สมรรถนะ) 

หมายเหตุ 
วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่า
จะลา

ศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

1 น.ส.วาสนา  ช้างม่วง ผศ. 
วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต/สิ่งทอ/ 
มทร.ธัญบุรี 

58 ปี 
(20 เม.ย. 2503) 

35 ปี 
(6 มิ.ย. 2526) 

19 พ.ค. 2553 
(ทุน มทร. 
พระนคร) 

คุณสมบัติ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

11 ก.ย. 2552 
ไม่ประสงค์เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับเสื้อผ้า 

เกษียณอายุ
ราชการ ปี 
งปม. 2563 

2 นายกมล พรหมหล้าวรรณ ผศ. 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต/บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

58 ปี 
(9 พ.ค. 2503) 

33 ปี 
(3 ม.ค. 2528) 

16 มี.ค. 2542 
(ทุนส่วนตัว) 

คุณสมบัติ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

11 ต.ค. 2553 
ไม่ประสงค์เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ด้านการบริหารงาน
เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

เกษียณอายุ
ราชการ ปี 
งปม. 2563 

3 นางวิภาดา  กระจ่างโพธ์ิ อาจารย์ 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต/วิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

48 ปี 
(5 พ.ค. 2513) 

24 ปี 
(5 ก.ย. 2537) 

15 ต.ค. 2547 
(ทุน มทร. 
พระนคร) 

คุณสมบัติ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

15 ต.ค. 2552 
(นับวุฒิ ป.โท) 

พ.ศ. 2561 
ด้านแพทเทิร์น

เสื้อผ้า และด้านการ
ตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา 

 

4 นางสุจิตรา  ชนันทวารี อาจารย์ 

M.F.M./Master of 
Fashion Management 
/National Institute of 
Fashion Technology 

35 ปี 
(6 ส.ค. 2526) 

5 ปี 
(4 มี.ค. 2556) 

3 มี.ค. 2557 

ขอก าหนด
ต าแหน่งฯ 
ก่อน แล้ว
จึงจะขอ
ลาศึกษา

ต่อ 

3 มี.ค. 2560 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2564 

ด้านแพทเทิร์น
เสื้อผ้า และด้าน 
Merchandiser 

ชั้นสูง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต า 

แหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ระบุชื่อคุณวุฒิ/

สาขาวชิา/สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ ต้องการ 
พัฒนาด้าน 

(ทักษะวชิาชีพ/
สมรรถนะ) 

หมายเหตุ 
วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

5 น.ส.เสาวนีย์  รัฐนิธิคุณานนท์ อาจารย์ 

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/ออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย/

มทร.พระนคร 

28 ปี 
(7 ต.ค. 2531) 

4 ปี 4 เดือน 
(13 ส.ค.2557) 

12 ส.ค. 2559 

ขอก าหนด
ต าแหน่งฯ 

ก่อน แล้วจึงจะ
ขอลาศึกษาต่อ 

11 ส.ค. 2561 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 
ด้านการตัดเย็บ
ชุดชั้นในสตรี 

 

6 น.ส.ไอรดา  สุดสังข์ อาจารย์ 

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/ออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย/

มทร.พระนคร 

29 ปี 
(1 มิ.ย. 2532) 

3 ปี 9 เดือน 
(1 เม.ย. 2558) 

31 มี.ค. 2560 พ.ศ. 2562 

31 มี.ค. 2562 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 
ด้านการซ่อมจักร
เย็บผ้า และด้าน
แพทเทิร์นเสื้อผ้า 

 

7 น.ส.จารุวรรณ  ดิศวัฒน์ อาจารย์ 
คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/คหกรรม

ศาสตร์/มศว. 

40 ปี 
(19 ก.ย. 2521) 

1 ปี 7 เดือน 
(5 มิ.ย.2560) 

4 มิ.ย. 2561 
มีปัญหา
ทางด้าน
สุขภาพ 

4 มิ.ย. 2564 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 

4 มิ.ย. 2567 
ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2567 

ด้านกระบวนการ
การผลิตและ
โครงสร้างผ้า, 
การควบคุม

คุณภาพเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป, 
Colthing 
Comfort 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต า 

แหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวชิา/

สถานศึกษา 

อาย ุ
(ว/ด/ป เกิด) 

อายุราชการ 
(ว/ด/ป ที่

บรรจุ) 

การลาศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ ต้องการ 
พัฒนาด้าน 

(ทักษะวชิาชีพ/
สมรรถนะ) 

หมายเหตุ 
วันที่มี

คุณสมบัติครบ 
(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ 
ลาศึกษาต่อ 

วันที่มี 
คุณสมบัติครบ 

(ว/ด/ป) 

ปีท่ีคาดว่าจะ
เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

8 นายภูริ์วิศิษฏ ์วังขนาย อาจารย์ 

M.Eng/Textile and 
Clothing 

Technology/Technical 
Universit of Liberec 

41 ปี 
(21 เม.ย. 2520) 

5 เดือน 
(31 ส.ค.2561) 

30 ส.ค. 2562 พ.ศ. 2564 

30 ส.ค. 2565 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
30 มิ.ย. 2568 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2568 

ด้านแพทเทิร์น
เสื้อผ้า, เทคนิค

การตัดเย็บผ้าถัก, 
ด้านการจัดการ

ระบบ
อุตสาหกรรม

เสื้อผ้า 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 

 


