ขาวกิจกรรมสํานัก
ผูอํานวยการรวมงานแสดงความยินดี “วันแหงความภาคภูมิและผูกพัน”

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เขารวมงาน “วันแหงความภาคภูมิและผูกพัน” เพื่อ
เปนเกียรติแดดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ. จํานวน 2 ทาน คือ
1. ดร.โอกาส เตพละกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย
2. ดร.สมยศ กีรติชีวนันท ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ผูอํานวยการเปนวิทยากรบรรยาย

ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา รั บ เชิ ญ จากบริ ษั ท ไทยฟ ล  ม อิ น ดั ส ตรี่ จํ า กั ด (มหาชน)
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “Overall Equipment Effectiveness (OEE)” ใหกับผูบริหารและหัวหนางาน
ของบริษัทฯ จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริษัท ไทยฟลม
อินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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วิชาการ ระหวาง มจพ.
กับ มูลนิธิพระดาบส

ITED รวมประเพณี “งานลอยกระทงประดูแดง มจพ.ประจําป 2555”

ผูบริหารและบุคลากรสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา รวมงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทงประดูแดง
มจพ. ประจําป 2555” โดยสงกระทงเขารวมประกวดและสง นางภัทรพร นุชนอย เขารวมประกวดนางนพมาศ
ประเภทบุคลากร โดยบุคลากร ITED ไดรวมแรงรวมใจ ในการทํากระทง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ณ บริเวณลานสวนปาลม มจพ.

ผูบริหารและบุคลากร ITED รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

ผูอํานวยการ ผูบริหาร และบุคลากรสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ
เพื่อเปนบุคลากรที่ดีและพลังของแผนดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ.2555 และรวมงานสัปดาหสงเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
โดยรวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 09.19 น.
ณ อาคารอเนกประสงค มจพ.

ITED จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป 2555

ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เปนประธานในพิธเี ปดกิจกรรม “Big
Cleaning Day ประจําป 2555” เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
ดานหลัง สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยบุคลากรสํานัก รวมกันปลูกตนโมกบริเวณ
ริมรั้ว รวมทั้งทําความสะอาดพื้นที่บริเวณลานจอดรถดานหลังสํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา

ITED จัดงาน “สงทายปเกา ตอนรับปใหม 2556”

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เปนประธานเปด “งานสงทายปเกา ตอนรับปใหม
2556” โดยชวงเชาบุคลากร รวมกันทํากิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากนั้นเปนการรับประทาน
อาหารรวมกัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ซึ่งกิจกรรมในงานมีการจับฉลากเพื่อรับรางวัลเปนเงิน
ขวัญถุงปใหม จากคณะผูบริหารสํานักฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 12.30 - 15.00 น.
ณ ลานจอดรถดานหลังสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ผูบริหาร ITED และบุคลากรรวมกิจกรรม “ทําบุญขึ้นปใหม 2556”
ผูอํานวยการ และบุคลากรสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
รวมกิจกรรม มจพ. “งานทําบุญขึ้นปใหม 2556” โดยใสบาตร
อาหารแหงพระภิกษุสงฆ จํานวน 39 รูป เพื่อเปนการทําบุญ
สงทายปเกา และตอนรับปใหม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555
เวลา 08.30 น. ณ ชั้นลางอาคารอเนกประสงค มจพ.

ผูบริหารสํานักเขาพบอธิการบดี มจพ.
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2556

ผู  อํ า นวยการ พร อ มคณะผู  บ ริ ห ารสํ า นั ก พั ฒ นา
เทคนิ ค ศึ ก ษา เข า พบและมอบกระเช า สวั ส ดี ป  ใ หม แ ก
ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 218 อาคารอเนกประสงค มจพ.

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา นําคณะผูบริหารสํานัก เขารวมพิธี
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เนือ่ งใน
โอกาสวันพระบรมราชสมภพ “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เพื่อเปนการนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย มจพ.

ผูอํานวยการรวมงาน
“ทอดผาปาสามัคคี 3
พระจอมเกลา”
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา ร ว มงาน
“ทอดผ า ป า สามั ค คี 3 พระจอมเกล า ” ประจํ า ป
2555 โดยวางพานพุมถวายราชสักการะ พระบรมรูป
รั ช กาลที่ 4 และพระราชาคณะแสดงพระธรรม
เทศนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 15.45 น.
ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (พระอารามหลวง
ประจํารัชกาลที่ 4)

ผูอํานวยการรวมแสดงความยินดีงาน
“วันแหงเกียรติยศ”

ผูบริหารและบุคลากร ITED รวมงาน
สังสรรควันขึ้นปใหม 2556

ผูบ ริหารและบุคลากรสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
เขารวมงานสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2556 ภายใต
ชื่องาน “รวมใจหนึ่งเดียวเพื่อ มจพ.” เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ บริเวณ
หนาอาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มจพ.

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

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา รวมงาน “วันแหงเกียรติยศ” แดบุคคล
เกียรติยศ ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสที่ไดรับเครื่อง
อิสริยาภรณ “DAS VERDIENSTKREUZ
1. KLASSE” (Cross of the Order of Merit
of the Federal Republic of Germany)
จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุม
ประดูแดง อาคารอเนกประสงค มจพ.

ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดี มจพ. และพันเอกหญิง ทานผูหญิง
จิ ต รวดี จุ ล านนท เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ พ ระดาบส
ร ว มลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทาง
วิชาการ “โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการ
ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอนแก มู ล นิ ธิ พ ระดาบส”
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา มจพ.
และแพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ กรรมการ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และผูอํานวยการ
โรงเรียนพระดาบส รวมลงนาม ซึ่งผูบริหารของ
มจพ. และผูบริหารสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา รวม
เปนสักขีพยาน รวมทั้งไดมีการมอบอุปกรณและ
สือ่ การเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ มูลนิธิ
พระดาบส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ความรวมมือทางวิชาการ
ผูอํานวยการปรึกษาหารือเพื่อจัดทําแนวทางการฝกอบรมพนักงาน
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ สํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา เดินทางไปปรึกษาหารือและศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํากรอบแนวทางการฝกอบรมพนักงาน
ตามโครงการความรวมมือระหวาง มจพ. กับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และสถาบัน
การจัดการปญญาภิวัฒน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ระหวางเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ศูนยกระจายสินคาสุวรรณภูมิ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการนําเสนอรูปแบบงาน KM บนเว็บไซต
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบและบริการ สํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา เดินทางไปนําเสนอรูปแบบงาน KM บนเว็บไซต เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของพนักงาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ บริษัท ซี.พี.
คาปลีกและการตลาด จํากัด (CPRAM-ลาดหลุมแกว) จังหวัดปทุมธานี

ประชุมความรวมมือทางวิชาการ
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา และประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การฯ
พรอมดวยคณะกรรมการดานวิชาการตามขอตกลง ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
เขารวมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ผูอํานวยการสํานัก รวมงานฉลอง “25 ป CPRAM”
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา รวมแสดงความยินดีในงาน “25 ป CPRAM”
หรือบริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด ผูผลิตอาหารพรอมรับประทานในกลุมซีพี ออลล
โดยมี นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจาหนาที่บริหารซีพี ออลล เปนประธานในพิธีเปด
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา นําคุณวีระชัย
ศรีขจร ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
พรอมผูบ ริหารของสถาบันฯ เขาพบอธิการบดี มจพ. เพือ่ ปรึกษา
หารือความรวมมือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ สํานักงานอธิการบดี มจพ.

ผูอํานวยการและบุคลากร ITED เยี่ยมชมบริษัท
เอ็กซเพิททีม จํากัด
ผูอ าํ นวยการ พรอมดวยรองผูอ าํ นวยการฯ และบุคลากรสํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา เยี่ยมชมกิจการของบริษัท เอ็กซเพิททีม จํากัด ตามคําเชิญของ
กรรมการผูจัดการ (นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว) ศิษยเกาของ มจพ. เพื่อนําขอมูล
ไปประกอบการพิจารณาโครงการรวมเปดการสอนชางชํานาญการภาครัฐ
และเอกชน สาขางานชางแผนกตาง ๆ ตามระบบ Dual System ของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งขอคําแนะนําการดําเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริษัท เอ็กซเพิททีม จํากัด
กรุงเทพมหานคร

ฝกอบรม / สัมมนา / ประชุม / ทั่วไป

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลงาน “โครงการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
นโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจทีป่ ระสบอุทกภัย” โดยไดรบั เกียรติจาก นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมรับฟง
ผลการดําเนินโครงการ และการบรรยายทางวิชาการจากผูท รงคุณวุฒิ โดยมี นายชาญชัย ทองประสิทธิ์
ที่ปรึกษาสํานักฯ และนายสุรพล โฉมฉายแสง รองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ เขารวม
แถลงผลงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิมแพค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ผูบริหาร ITED เขารวมสัมมนาผูบริหาร มจพ.
ผู  อํ า นวยการพร อ มด ว ยผู  บ ริ ห าร
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เขารวมสัมมนา
ผู  บ ริ ห ารของ มจพ. ในการสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติที่ตอบสนองความ
คาดหวังของสภามหาวิทยาลัย” ระหวาง
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม
รอยัลคลิฟ โฮเทล กรุป พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาเทคนิ ค
ศึกษา เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่
6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา
13.30 - 16.30 น. ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์

ผูอํานวยการประชุมหารือ และรวมเปนวิทยากรบรรยาย

เยี่ยมชม/ดูงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เขาพบอธิการบดี มจพ.

สัมมนาแถลงผลงาน “โครงการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย”

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา เขารวมประชุมหารือเรือ่ ง “แนวทาง
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพดาน ICT ไทย
สูประชาคมอาเซียน” และรวมเปนวิทยากร
บรรยายในหั ว ข อ “การจั ด ทํ า มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2555 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ หองประชุม 802 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ศู น ย ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผูอํานวยการประชุมรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน)
ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาเทคนิค
ศึ ก ษา ประชุ ม ร ว มกั บ คุ ณ วรชนาธิ ป
จันทนู ผูอํานวยการสํานักรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ และคณะ จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) เพื่อปรึกษา
แนวทางการจัดทํามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพกอสราง ในการเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หองประชุม
214 สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

ผูอ าํ นวยการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม เขารวมประชุมกรรมการ
สภาฯ ครั้ ง ที่ 5/2555 เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห อ งสั ม มนาใหญ ชั้ น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม กรุงเทพมหานคร

ผูอํานวยการรวมเปนสักขีพยานพิธีลงนาม MOU
ผูอ าํ นวยการสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา เขารวมเปนสักขีพยานการลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ “การจัดทําและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)” ระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โดยมี นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานการ
ลงนามฯ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) โดย นายวีระชัย ศรีขจร ผูอํานวยการฯ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

