
(สายวิชาการ) 

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สังกัดสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

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 นายกิตติศักดิ์  อริยะเครือ ผศ. 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ/

การออกแบบผลติภณัฑ/์
ม.อุบลราชธาน ี

51 ปี 
(23 มิ.ย. 2510) 

26 ปี 
(25 พ.ย. 2534) 

- - 25 ก.ย. 2552 พ.ศ. 2561 - - 

2 นายทวีศักดิ์ สาสงเคราะห ์ อาจารย ์
ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต/ศิลปวัฒนธรรม
วิจัย/มศว. 

43 ปี 
(4 ต.ค. 2518) 

17 ปี 
(13 มี.ค. 2544) 

- - 16 มี.ค. 2554 พ.ศ. 2564 - - 

3 นายเกษม  มานะรุ่งวิทย์ อาจารย ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ/
วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม/ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

45 ปี 
(18 พ.ย. 2516) 

9 ปี 
(1 พ.ค. 2552) 

- - 

30 เม.ย. 2556 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2563 - - 

4 นายศรณัย์  จันทร์แก้ว อาจารย ์

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/ออกแบบแฟช่ัน
ผ้าและเครื่องแต่งกาย/

มทร.พระนคร 

39 ปี 
(16 พ.ค. 2522) 

5 ปี 
(7 มี.ค. 2556) 

6 มี.ค. 2557 
ก าลังศึกษา

ระดับ 
ป.เอก 

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

ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ วันที ่
25 ก.ย. 2558) 

พ.ศ. 2565 - 
ทุน 

มทร. 
พระนคร 
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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 

5 นางชลธิชา  สาริกานนท์ อาจารย ์

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต/เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

(กราฟฟิก)/สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

43 ปี 
(9 พ.ย. 2518) 

4 ปี 
(6 ต.ค. 2557) 

5 ต.ค. 2558 ปี พ.ศ. 2563 

4 ต.ค. 2561 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 
ตามประกาศ

คณะกรรมการฯ 
วันที่ 25 ก.ย. 

2558) 

พ.ศ. 2565 - - 

6 น.ส.สดุากาญจน์  แยบด ี อาจารย ์

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต/ออกแบบแฟช่ัน
ผ้าและเครื่องแต่งกาย/

มทร.พระนคร 

31 ปี 
(13 ก.พ. 2530) 

4 ปี 
(6 ต.ค. 2557) 

5 ต.ค. 2558 ปี พ.ศ. 2562 

4 ต.ค. 2561 
(แต่ยื่นได้ถึงวันที่ 
24 ก.ย. 2565 
ตามประกาศ

คณะกรรมการฯ 
วันที่ 25 ก.ย. 

2558) 

พ.ศ. 2565 - - 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 


