รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ผูอ าํ นวยการ ITED เปนประธานเปด-ปดการตรวจ
ประเมินเพื่อตรวจระบบ (Surveillance Audit)
สําหรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท
Moody International (ประเทศไทย) จํากัด
เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ หองประชุมใหญ หองประชุม 214 และหอง
ปฏิบัติงานตาง ๆ ใน ITED

ITED รับการตรวจติดตาม ISO 9001 : 2008

ผอ.ITED รวมงานสืบสาน
“ประเพณีสงกรานต มจพ.”
ประจําป 2556

ITED จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
“ประเพณีสงกรานต 2556”
ITED จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย “ประเพณี
สงกรานต” ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหนาหองสํานักงานผูอ าํ นวยการ
โดยมีผูบริหารและบุคลากร ITED เขารวมกิจกรรมอยาง
พรอมเพรียง

ITED จัดทําบุญในโอกาสครบรอบ 32 ป

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอ าํ นวยการ
ITED รวมงานสืบสาน “ประเพณีสงกรานต มจพ.” ประจําป
2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณ
อาคารอเนกประสงค และบริเวณหนาอาคารนวมินทรราชินี
มจพ.
กิจกรรมในงานประกอบดวย ผูบริหาร อดีตผูบริหาร
และผูอ าวุโส รวมฟงพระสงฆจาํ นวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต
ถวายภัตตาหารเชา พิธถี วายผาบังสุกลุ รวมสรงนํา้ หลวงพอสิงห
และพิธีรดนํ้าขอพรจากอดีตผูบริหาร ผูบริหาร และผูอาวุโส

ผอ.ITED เปนตัวแทนมอบเงินขวัญถุง

ผูบริหาร ITED รวมพิธีเปดอาคาร TGDE มจพ.
ITED จัดทําบุญประจําป 2556
ในโอกาสครบรอบ 32 ปแหงการกอตัง้
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา
10.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม 301
โดยมี ศาสตราจารย ดร.ธี ร วุ ฒิ
บุ ณ ยโสภณ อธิ ก ารบดี ผู  บ ริ ห าร
ผู  แ ทนหน ว ยงาน และบุ ค ลากร
จากหน ว ยงานใน มจพ. รวมทั้ ง
ผู  เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ให เ กี ย รติ
มาร ว มงาน ซึ่ ง มี ก ารจั ด เลี้ ย ง
ภั ต ตาหารเพล ถวายสั ง ฆทาน
แกพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน

ITED จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ITED จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ครั้งที่ 1/2556 โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ดร.พรหมสวัสดิ์
ทิพยคงคา) และกรรมการซึง่ เปนผูแ ทน
จากคณะตาง ๆ ทีม่ กี ารเรียนการสอน
ใน มจพ. เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม
215 ชัน้ 2 อาคารอเนกประสงค มจพ.

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอ าํ นวยการ
ITED เปนตัวแทนบุคลากร ITED มองเงินขวัญถุง จํานวน
11,260 บาท สําหรับทายาทคนแรกของบุคลากร ITED
ระหวาง นายสุรพล โฉมฉายแสง รองผูอํานวยการฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และนางสาวธาริตา ทองนํา นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ฝายบริการวิชาการ ซึ่งไดใหกําเนิดบุตรสาว
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 โดยเงินจํานวนดังกลาว
นําไปเปดบัญชีสหกรณออมทรัพยฯ มจพ. และไดทาํ การมอบ
สมุ ด บั ญ ชี ฯ ดั ง กล า ว ให แ ก นายสุ ร พล โฉมฉายแสง
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุมชัยพฤกษ ITED

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

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ พรอมผูบริหาร ITED
เขารวมพิธีเปดอาคารสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน (TGDE)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ป แหงความสัมพันธทางการทูตไทย-เยอรมัน และ 55 ป
แห ง ความสั ม พั น ธ ท างวิ ช าการ ไทย-เยอรมั น เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2556
เวลา 10.00 น. ณ อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไทย-เยอรมัน
มจพ.
โดยไดรบั เกียรติจาก ฯพณฯ รอลฟ ชูลเซ (H.E. Rolf Schulze) เอกอัครราชทูต
เยอรมันประจําประเทศไทย เปนประธานในพิธีเปด รวมทั้งไดรับเกียรติจาก ดร.สุวัจน
ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงคมนาคม และนายพินจิ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ ไทย-จีน เปนประธานรวมในพิธี

ผูบริหาร ITED ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ / นายชวลิต เขงทอง ที่ปรึกษา ITED /
นายอดิศักดิ์ แกวใส รองผูอํานวยการฯ / นายอดิศักดิ์ เซ็นเสถียร รองผูอํานวยการฯ และนายวิบูลย สุขพูล
ผูช ว ยผูอ าํ นวยการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการ “สรางความรวมมือเพือ่ พัฒนาดานอาชีวะและเทคนิค
ศึกษากับกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)” เพือ่ เสริมสรางศักยภาพ
การใหบริการวิชาการตามมาตรฐานสูสากล และสรางความเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจยั โดย นางสาวชุลวี รรณ โชติวงษ หัวหนาศูนยผลิตตําราเรียน และนางสาวสุดารัตน ทาสีลา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสงเสริมและจัดจําหนาย ศูนยผลิตตําราเรียน รวมเดินทางไปเผยแพรสื่อ และ
ตําราเรียนของ มจพ. ในครั้งนี้ดวย ระหวางวันที่ 17-20 มิถุนายน 2556 ซึ่งการศึกษาดูงานตามสถานที่ดังนี้
- วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผูบริหาร
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเขาพบ ท่านหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา Mr.Eberhard Frey หัวหนาผูร บั ผิดชอบอาชีวศึกษาในโครงการใหความชวยเหลือ
จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (GIZ) รวมทัง้ เยีย่ มชมและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นดานความรวมมือในอนาคต
กับผูบริหารของวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน / วิทยาลัยเทคนิคปากปาสัก / วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน

ITED จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของ SCG

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุฯ มจพ.
ศึกษาดูงาน ITED

ITED จัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การออกแบบและสรางสือ่ เพือ่ การนําเสนออยางมืออาชีพ” ใหแก
บุคลากรของบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด (SCG) จํานวน 21 คน ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2556
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ITED โดยมี นายเกรียง คุปตรัตน หัวหนาแผนกออกแบบ
และพัฒนาสื่อ สาขาไฟฟา ฝายสื่อการเรียนการสอน และนายธนวัช หอมแพน เปนผูชวยวิทยากร
การฝกอบรมฯ ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหบคุ ลากรของบริษทั ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด สามารถออกแบบ
การสื่อความหมายและวิธีการนําเสนอไดเหมาะสม รวมทั้งสามารถสรางสื่อสไลดอิเล็กทรอนิกสได

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
นํานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรพิเศษ) โครงการ มจพ.
กรุงเทพฯ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจําการ โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และโครงการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จํานวน 67 คน เขาศึกษาดูงาน ITED โดยถือเปนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและคุนเคยกับหนวยงานภายใน มจพ. ซึ่ง นายเกรียง คุปตรัตน หัวหนาแผนกออกแบบและพัฒนาสื่อ สาขาไฟฟา ฝายสื่อ
การเรี ย นการสอน เป น ผู  บ รรยายให ข  อ มู ล ทางด า นสื่ อ การเรี ย นการสอน สาขาไฟฟ า เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมชัยพฤกษ ITED

ITED จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ”
ITED จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพือ่ การทองเทีย่ ว
เมืองไทยในวิถีพุทธ” จํานวน 2 รุน ๆ ละ 25 คน ใหแกบุคลากรสมาคมมัคคุเทศก
อาชีพแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูใหม และ
เปนการยกระดับคุณภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยใหแก
บุคลากรการทองเที่ยวดวยชุดสื่อการเรียนรู (นํารอง) อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งคณะวิทยากรคือ ดร.ผะอบ พวงนอย ITED ผูชวยศาสตราจารยบุปผา เสโตบล
และอาจารยโปรดปราน ชลสาคร อาจารยประจําภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร
ประยุกต มจพ. ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้น ณ หองประชุมชัยพฤกษ ITED ระหวาง
เวลา 09.00 - 16.00 น. ดังนี้
รุนที่ 1 : ระหวางวันที่ 8-10 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
รุนที่ 2 : ระหวางวันที่ 21-23 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
และไดรับเกียรติจาก คุณวิโรจน สิตประเสริฐนันท นายกสมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย เปนประธานในพิธีปดโครงการอบรมฯ ทั้ง 2 รุน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาดูงานดานสื่อฯ
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ พรอมดวยผูบริหาร ITED ตอนรับคณะผูบริหาร
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 11 คน นําโดย อาจารยประทวน กลิ่นจําปา ที่ปรึกษาฝายวิชาการ เขาศึกษาดูงาน
ดานสื่อการเรียนการสอน และสื่อ e-Learning ของ ITED
ในการนี้ นางสาวนฤนาถ ลําพงษเหนือ หัวหนาฝายสือ่ การเรียนการสอน และนางสาวแสงดาว เทียมทัน หัวหนางาน
e-Learning เปนผูบรรยายใหขอมูลทางดานสื่อการเรียนการสอน และสื่อ e-Learning เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หองประชุม 301 ITED

ผอ.ITED ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บุคลากร ITED เขาฟงการบรรยายของ มจพ.
บุคลากร ITED จํานวน 12 คน เขารับฟงการบรรยายเรื่อง “ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)”
จั ด โดยกองบริ ห ารและจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย มจพ. โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ อ ให บุ ค ลากรได ท ราบโอกาสความก า วหน า ของตนเอง และมี ค วามรู 
ความเข า ใจในการจั ด ทํ า เส น ทางความก า วหน า ในอาชี พ ได อ ย า งถู ก ต อ ง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ITED จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรของ ITED
ITED โดยฝายพัฒนาบุคลากร จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สรางและบริหารโครงการอยาง
มืออาชีพดวย Microsoft Project” ใหแกบุคลากรภายใน ITED จํานวน 13 คน ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน
2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ITED
โดยมี นายวรรธนชัย พรหมณา นักวิชาการศึกษา เปนวิทยากร ซึ่งการฝกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถวางแผนโครงการ ศึกษาขอมูลที่จําเปนในโครงการตาง ๆ รวมทั้งสามารถติดตาม/
ปรั บ แผนการดํ า เนิ น การ และจั ด ทํ า รายงานผลโครงการ โดยใช โ ปรแกรม Microsoft Project ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ

ผอ.ITED รับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย
รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอ าํ นวยการ
ITED และที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
รับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการดานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง “การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ”
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ
หองประชุมโชติเวช อาคารเรือนปญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ผูอ าํ นวยการ ITED ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ส ยาม เข า ประชุ ม กรรมการสภาฯ
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม Nile
ชั้ น 3 0 โร ง แร ม มิ ล เ ล น เ นี ย ม ฮิ ล ตั น
กรุงเทพมหานคร

ผอ.ITED รับเชิญเขารวม Focus Group และเปนวิทยากรบรรยาย

รองศาสตราจารย ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผูอํานวยการ ITED และที่ปรึกษาสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดรับเชิญจากสถาบันการกอสรางแหงประเทศไทย ใหเขารวม
การสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) และเปนวิทยากรบรรยายการจัดทํามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพในสาขาอาชีพอุตสาหกรรมกอสราง โดยมี คุณวีระชัย ศรีขจร ผูอ าํ นวยการ
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน) / รองศาสตราจารย ดร.สันชัย อินทพิชยั รองอธิการบดี
ฝายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มจพ. และผูแทนจากสมาคมวิชาชีพในการกอสราง รวมทั้ง
ผูประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน เขารวมจํานวน 25 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

