ขาวกิจกรรมสํานัก

ปฐมนิเทศพนักงานใหม ITED
ITED จัดปฐมนิเทศใหแก นางสาวรัชนี ลือดารา ซึ่งเริ่มปฏิบัติงาน
เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2557 ที่ ผ  า นมา โดยพนั ก งานที่ รั บ เข า มาใหม
จําเปนตองไดรับการถายทอดความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ITED
และเพื่ อ การปฏิ บั ติ ต นให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 214

ป ที่ 6 ฉบั บ ที่ 20 มกราคม - มี น าคม 2558

ขาวเดนประจําฉบับ

www.ited.kmutnb.ac.th

ผูบ ริหาร ITED รวมงาน “วันรวมนํา้ ใจชาว มจพ.” ป 2558

บุคลากร ITED รับเกียรติบัตรผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป 2557
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ และบุคลากร
ITED รวมแสดงความยินดีแก นางสาวปนรัตน นวชาตธํารง ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สังกัดศูนยการเรียนการสอนผานเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสเขารับมอบเกียรติบัตรฯ จาก ศาสตราจารย
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. ในงาน “พิธีมอบเกียรติบัตร
ผูปฏิบัติงานดีเดน ระดับสวนงาน ประจําป 2557” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ
2558 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ITED ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ITED จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา
ครั้งที่ 1/2558 โดย รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ
เปนประธานการประชุมฯ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ดร.พรหมสวัสดิ์
ทิพยคงคา และนายธนพล สินบริสุทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ปรึกษาสํานัก กรรมการบริหาร ITED และกรรมการซึ่งเปนผูแทนจาก
คณะตาง ๆ ทีม่ กี ารเรียนการสอนใน มจพ. เขารวมประชุม เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม
2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี
มจพ.

ITED จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ITED จั ด ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Internal Audit) ครั้ ง ที่
1/2558 ระหว า งวั น ที่ 9-10 มี น าคม 2558 ณ ITED โดยการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เปนการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งและเป น ไปตามระเบี ย บปฏิ บั ติ
และตรวจสอบขอบกพรองสําหรับการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพรอมรับการตรวจติดตามจากภายนอก ซึ่งครั้งนี้มีทีมตรวจติดตาม
ภายในทั้ ง หมด 11 ที ม จากผู  ต รวจติ ด ตามซึ่ ง เป น บุ ค ลากรฝ า ยต า ง ๆ
ของ ITED จํานวน 11 คน เขาตรวจติดตามในสวนงานที่เกี่ยวของ
บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา จัดทําโดย : นางสาวนงลักษณ ตั้งจิตตชอบ งานการตลาดและประชาสัมพันธ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. โทร. 0-2555-2000 ตอ 2314 โทรสาร 0-2585-7590

ผูอ าํ นวยการ ITED และบุคลากร ITED รวมงานวันรวมนํา้ ใจชาว มจพ. เนือ่ งในโอกาสวันคลายวันสถาปนา มจพ.
“56 ป ผสานมือผสานใจ ขับเคลือ่ น มจพ. กาวไกลสูส ากล” เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ดังนี้
- ภาคเชา : พิธที าํ บุญตักบาตรอาหารแหงพระสงฆ จํานวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค มจพ.
- ภาคคํา่ : งานเลีย้ งสังสรรค เพือ่ รําลึกถึงการกอตัง้ มหาวิทยาลัย และเพือ่ สงเสริมความสามัคคีระหวางคณาจารย
ศิษยเกา และบุคลากร ตลอดจนเผยแพรผลงาน ชือ่ เสียงและเกียรติภมู ขิ องมหาวิทยาลัย ณ ลานหนาอาคารอเนกประสงค
และอาคารสํานักวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ.

ผูบริหาร ITED รวมพิธีวางพวงมาลารูปปน “ทวาปูชนียาจารย”
คณะผูบ ริหาร คณาจารย และบุคลากร มจพ. รวมพิธวี างพวงมาลารูปปน “ทวาปูชนียาจารย”
(ศาสตราจารย ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle) เนือ่ งในงานวันรวมนํา้ ใจชาว
มจพ. ประจํ
ป พ.ศ.2558้ย“56
ป ผสานมือผสานใจ
ITED
รวามงานเลี
งแสดงความยิ
นดีขับดุเคลืษอ่ ฎีนบมจพ.
ัณฑิกตาวไกลสู
กิตติส มากล”
ศักดิเพื์ อ่ เปนการแสดง
กตเวทิตาคุณและนอมระลึกถึงอาจารยคุณ แดทวาปูชนียาจารย : ศาสตราจารย ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ
ครูไทย และผูบ ริหารคนแรก และ Dipl. Ing Karl Stützle ครูและหัวหนาคณะผูเ ชีย่ วชาญชาวเยอรมัน
คนแรก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. ซึง่ ITED นําโดย รองศาสตราจารย
ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอ าํ นวยการ พรอมคณะผูบ ริหารและบุคลากร ITED เขารวมในพิธี

บุคลากร ITED รับรางวัล “ผูปฏิบัติงานดีเดน” ระดับมหาวิทยาลัย
นางสาวปน รัตน นวชาตธํารง นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ สังกัดศูนยการเรียนการสอนผานเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล
“ผูปฏิบัติงานดีเดนระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2557”
กลุม ทัว่ ไป สายสนับสนุนวิชาการ โดยไดรบั เข็มเชิดชูเกียรติ
และโลประกาศเกียรติคณ
ุ จาก ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. ในงานวันรวมนํา้ ใจชาว มจพ.
ครบ 56 ป เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558

ฝกอบรม/สัมมนา

ITED จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผูประกอบการฯ”

ITED จัดฝกอบรมฯ “เจาของทรัพยสิน
ทางปญญา” รุนที่ 2

ITED จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดวยทรัพยสิน
ทางปญญาภาคปฏิบัติ โดยใชชื่อ “หัวกะทิ...คนไทย” ครั้งที่ 4 ระหวาง
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2558 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย
สํานักงานใหญ เพื่อเปนการตอยอดผูประกอบการใหมีการพัฒนา
ศักยภาพในการออกสูตลาด/กลุมเปาหมายดวยความเชื่อมั่นในความ
เปนหนึ่งของตนเองที่มีเอกลักษณ ภายใตแนวคิด “พลิกหัวคิด” กิจกรรมเปนการโชวนวัตกรรมและจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตทรัพยสินทางปญญา
โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. คณะผูบริหาร มจพ. และผูอํานวยการ ITED รวมเปนเกียรติในงาน

ITED จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เตรียมความพรอม/
พัฒนาผูป ระกอบการเจาของทรัพยสนิ ทางปญญา” รุน ที่ 2 ผูเ ขาอบรม
จํานวน 25 คน ระหวางวันที่ 7-30 มกราคม 2558 (เฉพาะวันพุธ - วันศุกร)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 301 ITED

ITED จัดสัมมนาฯ มาตรฐานอาชีพฯ
สาขาวิชาชีพการเชื่อม
ITED จั ด สั ม มนาตามโครงการ “การจั ด ทํ า มาตรฐานอาชี พ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม” โดย รองศาสตราจารย
ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED เปนหัวหนาโครงการฯ
ตามกลุมสาขาอาชีพ 3 กลุม (กลุมโครงสรางและเครื่องจักรกล/กลุม
ภาชนะแรงดันสูง และกลุมโครงสรางรถยนต) เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 9 สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. ดังนี้
- สัมมนาฯ (ระดับปฏิบตั กิ าร) การจัดทําหนวยสมรรถนะมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม ของคณะทํางานระดับ
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
- สัมมนาประชาพิเคราะหมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 โดยมีผูเขารวม
สัมมนาจากทุกภาคสวน จํานวน 80 คน เพื่อใหขอคิดเห็นและนําไป
ปรับปรุงแกไข

ITED จัดฝกอบรมฯ Google Apps. บุคลากรภายใน
ITED จัดฝกอบรมฯ เรื่อง “การใชงาน Google Application for
Education” ใหแกบุคลากร ITED โดยมี นางสาวปนรัตน นวชาตธํารง
และ นางสาวอมรรัตน แกวคําบง บุคลากรศูนยการเรียนการสอนผาน
เครื อ ข า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น วิ ท ยากร การฝ ก อบรม
จัดระหวางวันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ITED

ประชุม

ประชุมฯ สื่อการสอนสําหรับภาคอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED
พร อ มรองผู  อํ า นวยการฝ า ยสื่ อ การเรี ย นการสอน และบุ ค ลากร
จากฝ า ยสื่ อ การเรี ย นการสอน เข า ร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับภาคอุตสาหกรรม เรื่อง Seamer”
ครั้งที่ 2 โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยที่ปรึกษา ผูจัดการ และ
เลขานุการจากสมาคมบรรจุภณ
ั ฑโลหะไทย ผูแ ทนจากบริษทั คราวน ฟูด
แพ็คเก็จจิง้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูแ ทนจากบริษทั สหธาราวัฒน
จํากัด ผูแทนจากบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ผูแทนจากบริษัท
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด และผูแ ทนจากบริษทั วารินทร ฟูด
แมชชีนเนอรี่ จํากัด จํานวน 8 คน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมชัยพฤกษ ITED

ITED จัดสัมมนาฯ เตรียมความพรอมเพือ่ ขอรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ICT
และเปดตัวองคกรรับรองฯ
ITED รวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) จัดสัมมนาโครงการสงเสริมการใชบริการ
ระบบฐานขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมความพรอมเพื่อขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเปดตัวองคกร
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ “สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต”
โดยมี ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. และ คุณวีระชัย ศรีขจร ผูอํานวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ใหเกียรติรวมงาน พรอมคณะผูบริหารทั้ง 2 ฝาย เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
ในโอกาสนี้ มจพ. ไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เปนองคกร
ที่ มี ห น า ที่ รั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ในสาขาวิ ช าชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต ตามมาตรฐานอาชีพป พ.ศ.2557 ในสาขา
1) ซอฟตแวรและการประยุกต (Software and Applications) : อาชีพนักวิเคราะหออกแบบ
ระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5
2) แอนิเมชัน (Animation) : อาชีพนักผลิตโครงสรางตัวละครแอนิเมชัน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
และชั้น 4

ผอ.สํานักประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม
รองศาสตราจารย ดร.คณิ ต เฉลยจรรยา ผู  อํ า นวยการ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เขารวมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ส ยาม ในฐานะกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทาพระ กรุงเทพมหานคร

ประชุมความรวมมือทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED
และประธานคณะกรรมการดําเนินการฯ พรอมดวยคณะกรรมการ
ดานวิชาการตามขอตกลง ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย เขารวมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 904
อาคารอเนกประสงค มจพ.

