ขาวกิจกรรมสํานัก

คณะผูบ ริหาร ITED มอบกระเชาป ใหม

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ
ITED นําคณะผูบริหาร เขามอบกระเชาเพื่อสุขภาพ พรอมทั้ง
ขออํานวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม ปพุทธศักราช 2557
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ดังนี้
- ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา ITED และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ณ อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี มจพ.
- ผูชวยศาสตราจารยปรีชา อองอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ขาวเดนประจําฉบับ

ป ที่ 5 ฉบั บ ที่ 16 มกราคม - มี น าคม 2557
www.ited.kmutnb.ac.th

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารฯ

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางกลยุทธและแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา ITED” เพื่อใหการวางแผนยุทธศาสตรของ ITED สอดคลองกับนโยบาย
ของ มจพ. รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
การสัมมนาฯ ไดรับเกียรติจาก คุณศิริวิช ดโนทัย ที่ปรึกษากองแผนงาน มจพ. เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 10, 15 และ 20 มกราคม 2557 เวลา
09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมใหญ และหองประชุม 301 ITED และไดรับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิของ ITED
เปนวิทยากรวิพากษ หัวขอ “ยุทธศาสตรการนํานโยบายสูการปฏิบัติของ ITED” เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ กรีน เนอรี่ รีสอรท
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ITED จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน ITED

ITED บริจาคหนังสือมือสอง

รองศาสตราจารย ดร.คณิ ต เฉลยจรรยา
ผู  อํ า นวยการ ITED พร อ มด ว ย ดร.พรหมสวั ส ดิ์
ทิ พ ย ค งคา กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ITED และ
ตัวแทนบุคลากร ITED นําหนังสือมือสอง ไปมอบ
ใหแกโรงเรียนบานหมูสี ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ “สื่อการเรียน
การสอน เพื่อแบงปนแกชุมชน ป 2557” โดยมี
นายมงคล สุขสอน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมูสี
พร อ มด ว ยคณะครู เป น ผูรั บ มอบหนัง สือ ดั ง กล า ว
เมื่ อ วั น ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบานหมูสี จังหวัดนครราชสีมา

ITED จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระหวางวันที่ 24 มีนาคม 1 เมษายน 2557 โดย รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ผูอํานวยการ เปนประธานเปดประชุมฯ ณ หองประชุมใหญ ITED
ซึ่งการปดประชุมฯ และสรุปผลการตรวจ Internal Audit ในวันที่
1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.
โดยการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งนี้ มีผูตรวจติดตาม
จํ า นวน 4 คน ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค
การตรวจติ ด ตามภายในฯ เพื่ อ
เปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
รองรั บ การตรวจติ ด ตามจาก
ภายนอก

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา จัดทําโดย : นางสาวนงลักษณ ตั้งจิตตชอบ โครงการงานประชาสัมพันธ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. โทร. 0-2555-2000 ตอ 2314 โทรสาร 0-2585-7590

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปดงาน
“นิทรรศการ 55 ป มจพ.”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ทางวิชาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ และนวัตกรรมนําสมัยของ มจพ. ในงาน “นิทรรศการ
55 ป มจพ. กาวไกลสูสากล” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค มจพ.
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED เขารับมอบเข็มที่ระลึก และถวาย
ชุดสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง ITED ไดมีการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้ดวย

ผูบริหาร ITED รวมพิธีวางพวงมาลารูปปน
“ทวาปูชนียาจารย”

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา พรอมคณะผูบริหาร และบุคลากร ITED
เขารวมพิธีวางพวงมาลารูปปนทวาปูชนียาจารย (ศาสตราจารย ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ :
ครูไทยและผูบ ริหารคนแรก และ Dipl. Ing. Karl Stutzle : ครูและหัวหนาคณะผูเ ชีย่ วชาญ
ชาวเยอรมันคนแรก) เนื่องในงานวันรวมนํ้าใจชาว มจพ. ประจําป พ.ศ.2557 “55 ป มจพ.
กาวไกลสูส ากล” เพือ่ นอมระลึกถึงอาจารยคุณ เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(TGGS) มจพ.

บุคลากร ITED รับรางวัล “ผูปฏิบัติงานดีเดน” ประจําป 2556

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ และบุคลากร ITED รวมแสดงความยินดีแก
นางสาวเยาวรัช สายพือ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานผูอํานวยการ ในโอกาสเขารับมอบเกียรติบัตรฯ
จาก ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. ในงาน “พิธีมอบเกียรติบัตรผูปฏิบัติงานดีเดน
ระดับสวนงาน ประจําป 2556” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน
อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ขาวทั่วไป

ฝกอบรม/สัมมนา

ผอ.สํานักประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สัมมนาผูบ ริหาร มจพ.
มจพ. จัดสัมมนาเรื่อง “กาวอยางมั่นใจ
นํามหาวิทยาลัยสูสากล” ระหวางวันที่ 16-17
มกราคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท
จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอ าํ นวยการ ITED เขารวมสัมมนาในฐานะผูบ ริหารองคกร และประชุมระดมสมองในสวนงานวิจยั
การสัมมนาฯ ครั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวมใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา มจพ. โดยมี
ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. เปนประธานเปดการสัมมนาฯ

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เขารวมประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร
- ครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ทาพระ กรุงเทพมหานคร

ผอ.ITED และกรรมการ KM เปนวิทยากรอบรม KM

ITED จัดสัมมนาฯ สํานักงานผูอ าํ นวยการ

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED นายอดิศักดิ์ เซ็นเสถียร
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบและบริการ (ประธาน KM) และนางสาวปนรัตน นวชาตธํารง
หัวหนางานพัฒนาระบบและบริการ (เลขานุการ KM) รับเชิญจากคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานการจัดการความรู (KM)
เรือ่ ง “การถายทอดความรูโ ดยการเขียน OPL” จํานวน 2 รุน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม
Conference Room ชัน้ 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
(TGGS) มจพ. ดังนี้
- รุนที่ 1 บุคลากรสํานักงานอธิการบดี จํานวน
40 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
- รุนที่ 2 บุคลากรภายใน มจพ. จํานวน 30 คน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของสํานักงานผูอ าํ นวยการ” ผูเ ขารวมสัมมนาฯ เปนบุคลากรในสํานักงาน
ผูอ าํ นวยการ จํานวน 15 คน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพการบริหารในสํานักงาน
ผูอํานวยการ ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการมากยิ่งขึ้น
การสัมมนาฯ ครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา กรรมการผูทรง
คุณวุฒิประจํา ITED และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มจพ. เปนวิทยากร และ
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ เปนประธานเปดการสัมมนาฯ
เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุม 301 ITED

ITED จัดสัมมนาฯ Internal Auditor

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฝกอบรมผูตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor)”
ใหแกบุคลากรภายใน ITED จํานวน 11 คน เพื่อเพิ่มพูนความรูและศักยภาพในการตรวจติดตามอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การสั ม มนาฯ ครั้ ง นี้ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ าก นายโฆษิ ต แก ว เต า - Lead Auditor/Trainer บริ ษั ท
Intertek Industry and Certification Services (ประเทศไทย) จํากัด เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 24
และ 27 กุมภาพันธ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมชัยพฤกษ ITED และในโอกาสนี้
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED ไดถายภาพรวมกับวิทยากรและผูเขาสัมมนาฯ

ผูบ ริหาร ITED รวมงาน “วันรวมนํา้ ใจชาว มจพ.” ป 2557

ITED จัดฝกอบรมฯ หลักสูตร “เสริมสรางผูป ระกอบการใหม” (NEC)

ITED โดยฝายพัฒนาบุคลากร รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (NEC) ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 35 คน
ระยะเวลาอบรม 14 วัน เริ่มฝกอบรมฯ ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม - 29 เมษายน 2557 (เฉพาะวันจันทร - วันอังคาร)
โดยมี นางวัชรี คลี่สุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ITED กลาวตอนรับผูเขารับ
การฝกอบรมฯ และไดรับเกียรติจาก นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ ผูอํานวยการสวนเสริมสรางผูประกอบการใหม สํานัก
พัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดการฝกอบรมฯ รวมทั้ง
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs” เมื่อวันจันทรที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา
09.00 น. ณ หองประชุม 301 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ITED จัดฝกอบรมหลักสูตร “สงเสริมการใชประโยชนทรัพยสนิ ทางปญญา
เพือ่ การคาและการลงทุน”
ITED โดยฝายพัฒนาบุคลากร รวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จัดฝกอบรม
หลั ก สู ต ร “ส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญา เพื่ อ การค า และการลงทุ น ” ประจํ า ป
งบประมาณ 2557 ณ หองประชุม 301 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดังนี้
- รุนที่ 1 อบรมเฉพาะวันพฤหัสบดี - วันศุกร (เปนผูที่ยังไมเคยเขารับการอบรม) จํานวน 25 คน
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลาอบรม 11 วัน
- รุ น ที่ 2 อบรมเฉพาะวั น พุ ธ จํ า นวน 30 คน (เป น ผู  ที่ เ คยผ า นการอบรมแล ว ) ตั้ ง แตวั น ที่
26 มีนาคม - วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ระยะเวลาอบรม 6 วัน

ผูอํานวยการ ITED และบุคลากร ITED รวมงานวันรวมนํ้าใจชาว มจพ. เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา มจพ. ครบ 55 ป ในงาน “55 ป มจพ.
กาวไกลสูสากล” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 ดังนี้
- ภาคเชา : พิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหงพระสงฆ จํานวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค มจพ.
- ภาคคํ่า : งานเลี้ยงสังสรรค เพื่อรําลึกถึงการกอตั้งมหาวิทยาลัย และเพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวางคณาจารย ศิษยเกา และบุคลากร ตลอดจน
เผยแพรผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ณ ลานหนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และ
ลานหนาอาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ.

บุคลากร ITED รับเชิญเปนวิทยากร

นายเกรียง คุปตรัตน รักษาการหัวหนาฝายสื่อการเรียนการสอน นายภาคภูมิ
อัศววงศอารยะ และนายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ บุคลากรศูนยการเรียนการสอนผานเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับเชิญจากสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ภายในวิทยาลัย
เทคนิครอยเอ็ด เปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม และอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด” ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รูปแบบของ MIAP และบทเรียน e-learning โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวม
อบรมจํานวน 80 คน วัตถุประสงคการฝกอบรมเพือ่ ชวยใหการจัดการเรียนการสอน การจัด
แผนการเรียนรู การพัฒนาสือ่ การเรียน และการใชเทคโนโลยีในการสอนมีความหลากหลาย
และสอดคลองกับเนื้อหาสาระของวิชา ระหวางวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557 ณ ศูนยประชุม
แกงเลิงจาน ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

