แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนคณะที่มีภารกิจตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนนใหการศึกษาที่เกี่ยวของกับศาสตรดานอุตสาหกรรม กอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 โรงเรียน
ฝกหัดครูฉะเชิงเทราขณะนั้นจัดการศึกษาเพื่อการฝกหัดครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแตป
2498 นักเรียนฝกหัดครูทุกคนตองเรียนวิชางานชาง ไดแก งานเขียนแบบ งานศิลปะการชาง งานไม งานปูน งาน
ไฟฟา งานโลหะ อยางนอย 3 รายวิชา เพื่อใหมีความรูความสามารถนําไปสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2513 โรงเรียนฝกหัดครูฉะเชิงเทรา เปลี่ยนสถานภาพเปนวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ใหสามารถจัดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยจัดใหวิชางานชางเปนวิชาโทเรียกชื่อวิชาโทหัตถศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตอมาเปลี่ยนเปนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลประดับ ป.กศ.สูง เพื่อ
ผลิตนักเรียนฝกหัดครูออกไปสอนวิชางานชางและอุตสาหกรรมศิลปในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน
เมื่อมีการประกาศใช พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราสามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญา
ตรี จึงจัดใหวิชาอุตสาหกรรมศิลปเปนวิชาเอกวิชาหนึ่งในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การจัดการศึกษาสายครุศาสตร
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป ไดกระทําอยางตอเนื่องมาจนกระทั่งหมดความจําเปนในการผลิตนักศึกษาสายครุศาสตร จึง
หยุดใหการศึกษาดานนักศึกษาครู
การเปลี่ยนบทบาทวิทยาลัยครู ใหสามารถผลิตบุคลากรสาขาอื่นได นอกเหนือจากการศึกษาสายครุศาสตร
ตั้งแตป 2527 เปนตนมา ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป (ขณะนั้น) จึงเริ่มใหมีการผลิตบุคลากรดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ในป พ.ศ.2538 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดประกาศใหมีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
ขึ้น 9 แหง สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา (ชื่อในขณะนั้น) เปนสถาบันแหงหนึ่งที่ไดรวมโครงการและพัฒนาโครงการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและวิชาเซรามิกส ตลอดทั้งไดจัดหาอัตรากําลังทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนวุฒิตางๆเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหกับโปรแกรมวิชาดานการผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ
ในป พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับการอนุมัติใหเปนคณะฯ มีการบริหาร
จัดการและดําเนินงานตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 2 แหง คือที่ตั้งเดิมในปจจุบันมีอาคารสํานักงานและอาคารปฏิบัติการจํานวน 3 หลัง และที่ศูนยบางคลามีอาคาร

สํานักงาน และอาคารปฏิบัติการจํานวน 4 หลัง เปดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในปการศึกษา 2549 ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให
จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อผลิตวิศวกรดานการจัดการ
อุตสาหกรรม
ในปการศึกษา 2552 ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหจัด
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปดสอนในระดับปริญญาตรี

5 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเปดสอนจํานวน

1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม
ในปการศึกษา 2558 คณะเทคโนโล

ยีอุตสาหกรรมไดปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปลี่ยนเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปลี่ยนเปน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงประกอบไปดวย 6 หลักสูตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน80 ลานบาทในการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เปนอาคาร 4 ชั้น กอสรางเสร็จ
เดือนมีนาคม 2559
ปรัชญา
จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา
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แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกําหนดพันธกิจไว 5 ประการดังตอไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน
2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
4. สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. สรางเครือขายดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุมประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับการศึกษาในแตละสาขาวิชาชีพดานอุตสาหกรรมใหสูงขึ้น
2. เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูภาคตะวันออก
4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีความเปนผูนําของสังคมไดอยางเหมาะสมทางดานวิชาการ คุณธรรมและ
จริยธรรม
5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตมีความสามารถในดานการพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการ
เรียนรูตลอด ชีวิต มีคุณภาพตามความตองการของสังคมปจจุบันและแนวโนมการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต
6. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ (Uniqueness)
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมและจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ”
อัตลักษณ (Identity)
“จิตอาสา ใฝรู สูงาน”
คานิยมองคการ
T :Trust รวมสราง
E :Ethics

ความเชื่อมั่นแกสังคม
มีคุณธรรมจริยธรรมความดี

C :Cooperate สามัคคีถิ่นนี้มี

ความรวมมือ

H :Honor

สรางชื่อดวยคุณภาพ

N :Network

สรางโอกาสดวยเครือขาย

O :Opportunity

ทองถิ่นรุงเรืองไดเพราะให โอกาสการศึกษา

โครงสรางการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
วิชาการ

1

นายนรินทร กุลนภาดล

อาจารย

2

นางสาวกาหลง บัวนาค

อาจารย

3

นายสมศักดิ์ คํามา

4

นายชัชวาล นิมโรธรรม

อาจารย

5

นายประพฤทธิ์ สุพร

อาจารย

ผศ.

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ป.ทส.เทคนิคยานยนต(เครื่องกล)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ป.ทส.เทคนิคยานยนต(เครื่องกล)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2557
2548
2542
2555
2550
2543
2535
2546
2542
2548
2541

หมายเหตุ
อาจารยประจํา
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
*

1

ชื่อ–สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

นางกิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ*

อาจารย

วุฒิการศึกษา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ป พ.ศ.

วศ.ม. สนเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

2552

วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

2546

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2550

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2556

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2551

อาจารย
ประจําหลักสูตร

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม)
2

3
4

5

นายธนธัช มั่นมงคล*

นายจตุพล พิสิฎฐศักดิ์*
นายเมธี พรมศิลา*

นายณัฐพงศ สุวรรณกุล *

อาจารย

อาจารย
อาจารย

อาจารย

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อาชีวะและเทคนิคศึกษา

2547

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อาชีวะและเทคนิคศึกษา

2537

ว.ศ.บ. วิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2547
2536

อาจารย
ประจําหลักสูตร
อาจารย
ประจําหลักสูตร
อาจารย
ประจําหลักสูตร

อาจารย
ประจําหลักสูตร

3. วิทยาสาสตรบัณฑิต วท.บ.(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายประยุทธ อินแบน

ตําแหนง
อาจารย

2

นายกอเกียรติ กาญจนรัตน

อาจารย

3

นายสุรกิจ ทองสุก

อาจารย

4

นายภูมิพัฒน กาคํา

ผศ.

5

นายสุรพงษ แกนมณี

อาจารย

คุณวุฒิ
กําลังศึกษาตอ ป.เอก
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟากําลัง)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(นิวเคลียรเทคโนโลยี)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหานคร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2544
2536
2547
2540
2546
2543
2549
2541
2546
2539

หมายเหตุ
อาจารย
ประจําหลักสูตร

อาจารย
ประจําหลักสูตร
อาจารย
ประจําหลักสูตร
อาจารย
ประจําหลักสูตร
อาจารย
ประจําหลักสูตร

4. วิทยาสาสตรบัณฑิต วท.บ.(สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวจริยา แผลงนอก

2

นางสาวอัญชลี ชนะคา

3

4

5

นายวิชาญ ตอรบรัมย

นายสราวุธ อิศรานุวัฒน

นายอภิวัฒน วงศณรัตน

ตําแหนง

คุณวุฒิ

อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม)
ผศ. กําลังศึกษาตอ ป.เอก ปร.ด.
(การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
อาจารย กําลังศึกษาตอ ป.เอก ปร.ด.
(การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
อาจารย กําลังศึกษาตอ ป.เอก ปร.ด.
(ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
อาจารย ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่สําเร็จ
หมายเหตุ
การศึกษา
2552
อาจารยประจํา
2547
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร
2545

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2536
-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2545

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยบูรพา

2539

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2546

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2537
2545

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย

2537

อาจารยประจํา
หลักสูตร

อาจารยประจํา
หลักสูตร

อาจารยประจํา
หลักสูตร

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล
นายจักรพันธ ปนทอง

นายณัฐภัทร กาญจน
เรืองรอง

นายเษกสรร สิงหธนู

4

นายบรรพจน มีสา

5

นายบุญสง พลสัมฤทธิ์

ตําแหนง

คุณวุฒิ

อาจารย กําลังศึกษาตอ ป.เอก Ph.D. (การจัดการงานวิศวกรร)
วศ.ม. (การจัดการงานอุตสาหกรรม)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)
อาจารย ป.เอก ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม)
ส.บ.สาธารณะสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
ค.อ.บ.ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
อาจารย วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
อาจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
อส.บ.(เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร ภอ. 1958 ภก. 3172

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยมหานคร
ม.อุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ปที่สําเร็จ
หมายเหตุ
การศึกษา
อาจารยประจํา
หลักสูตร
2550
2545
2539
อาจารยประจํา
2549
หลักสูตร

ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช

2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกลาธนบุรี

2540

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน

2551
2544

อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2548
2550
2545
2521

อาจารยประจํา
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาลาดกระบัง

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

หลักสูตร

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)
ลําดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
นายสุธี ประจงศักดิ์

นายชัชวาล มงคล

3

นางสุรมน ไทยเกษม

4

นายนภดล เชนะโยธิน

5

นายประเวช เชื้อวงษ

ตําแหนง

คุณวุฒิ

รศ.

ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา)
Post Graduate Diploma of Science in
Interdisciplinary Studies, 2542
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)
ผศ. ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การบริหารงาน
อุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อาจารย ปร.ด. การบริหารการพัฒนา (การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.บ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ผศ. กําลังศึกษาตอ ป.เอก บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการ)
กศ.ม. (การอุดมศึกษาและการฝกหัดครู)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)
อาจารย กําลังศึกษาตอ ป.เอก Ph.D.
(การจัดการงานวิศวกรรม)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเซนตจอน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ปที่สําเร็จ
หมายเหตุ
การศึกษา
2545 อาจารย
ประจํา
2542 หลักสูตร
2521
2512
2551 อาจารย
2544 ประจํา
หลักสูตร
2540
2554 อาจารย
2544 ประจํา
2537 หลักสูตร
อาจารย
2548 ประจํา
2524 หลักสูตร
2514
อาจารย
ประจํา
2550 หลักสูตร
2548

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอมูลอาจารยที่ไมประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวสุทธิดา การะเวก

ตําแหนง
อาจารย

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

กําลังศึกษาตอ ป.เอก ปร.ด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(การจัดการเทคโนโลยี)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2545

ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

วศ.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส)
2

นายยุทธณรงค จงจันทร

1

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
นายสรรพสิทธิ์ ชลพันธ

1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายเฟองฉัตร ภัทราวาณิชย

อาจารย

2535

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วิทยาลัยครูพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยธนบุรี

2551

2555

หมายเหตุ
อาจารยในสังกัด
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาจารยในสังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย กําลังศึกษาตอ ป.เอก
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2548

อาจารยในสังกัด
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต

อาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารยสังกัด
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ค.บ.(อิเล็กทรอนิกส)

2535

ขอมูลอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา
2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรรวมทั45้งสิคน
้น จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ
37 คน และบุคลากร
สายสนับสนุน8 คน โดยจําแนกตามตําแหนงวิชาการ และคุณวุฒิ ดังนี้

ประเภทบุคลากร

จํานวน

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

อาจารย
ขาราชการ

13

พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารยผูมีความรู

1

8

1

19

16

2

5

2

3
1
1

2

ความสามารถพิเศษ
ประเภทบุคลากร

จํานวน

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

บุคลากรสายสนับสนุน
ขาราชการ

1

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

รวม

45

1

1

27

3

5

2

5

6

1

2

ขอมูลนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ/2559
แผน

ผลการ

นักศึกษาภาคพิเศษ/2559
แผน

ดําเนินการ

คณะ/สาขาวิชา

ผลการ
ดําเนินการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

50

31

25

-

2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

55

28

75

-

3.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

55

42

85

-

4.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

25

8

ไมเปด

-

5.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40

23

ไมเปด

-

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปดสอนระดับปริญญาโท1จํหลั
านวน
กสูตรและระดับปริญญาตรี จํานวน
5 หลักสูตร
ระดับ
ปริญญา

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปที่ปรับปรุง
ลาสุด

วันที่สภา

วันที่สภา

วิชาการอนุมัติ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

อนุมัติหลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วท.ม.

2559

ครั้งที่ 3/2559 ครั้งที่ 3/2559
9 ก.พ. 2559 26 มี.ค. 2559

รอ สกอ.
ลงนาม

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม

วศ.บ.

2559

ครั้งที่ 2/2559
28 ม.ค. 2559

ครั้งที่ 3/2559
26 มี.ค. 2559

รอ สกอ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

วท.บ.

ครั้งที่ 2/2559
28 ม.ค. 2559

ครั้งที่ 3/2559
26 มี.ค. 2559

รอ สกอ.

ครั้งที่ 2/2559
28 ม.ค. 2559

ครั้งที่ 3/2559
26 มี.ค. 2559

รอ สกอ.

ครั้งที่ 2/2559
28 ม.ค. 2559

ครั้งที่ 3/2559
26 มี.ค. 2559

รอ สกอ.

ครั้งที่ 2/2559
28 ม.ค. 2559

ครั้งที่ 3/2559
26 มี.ค. 2559

รอ สกอ.

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

วท.บ.

เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทล.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

วท.บ.

2559

2559
2559
2559

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม
ลงนาม
ลงนาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ประเภทงบประมาณ

จัดสรร

งบประมาณแผนดิน

4,512,800

งบประมาณเงินรายได

3,993,816

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป

49,260

รวมทั้งสิ้น

8,555,876

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
ของคณะ/สํานัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย









ธค

มค





กพ

มีค

เมย





พค

มิย

กค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1การผลิตบัณฑิตใหมีความรู คู
คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
กลยุทธที่ 1 เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามควา
ม
ตองการของทองถิ่น และประเทศ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให
บัณฑิตมีคุณภาพที่พึงประสงค มีความรู คู
คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
โครงการที่ 1พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (งป.)
กิจกรรมที่1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
กิจกรรมที่2 วิจัยความตองการตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่3 สัมมนาหลักสูตร ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่4 สัมมนาหลักสูตร ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 5 สัมมนาหลักสูตร ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 6 สัมมนาหลักสูตร ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ 7 สรุปโครงการ

1.บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1.มีหลักสูตรใหมที่เปดสอนในภาคเรียนที่
1/2561 1 หลักสูตร

2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

2.หลักสูตรปรับปรุง 1 หลักสูตร
3. หลักสูตรเปนไปตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 2 หลักสูตร

ฝายวิชาการ
งบประมาณ 423,800 บาท















สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที2่ การจัดกาเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

1 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

1.นักศึกษาที่รวมโครงการ 434 คน

และวิศวกรรมศาสตร (งป.)
กิจกรรมที่1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ความรู และ

อุตสาหกรรม จํานวน 434 คน
2.อาจารยและบุคลากรคณะ

2.อาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 43 คน

ประสบการณของอาจารยและบุคลากร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 43 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง

กิจกรรมที่2 จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุ
สํานักงาน

คน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย











































ฝายวางแผนและพัฒนา
งบประมาณ 1,085,000 บาท

สนับสนุนการเรียนรู (ดานวัสดุ)ไมนอยกวา
3.51
4.ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ดานวัสดุ)ไม
นอยกวา 3.51
5. ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

โครงการที3่ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องไสแนวนอน (งป.)
กิจกรรมที่1 จัดซื้อเครื่องไสแนวนอน

1. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาฯ มีเครื่องไสแนวนอนสําหรับ
การเรียนการสอน 1 เครื่อง
2. เครื่องไสแนวนอนที่ไดมีคุณลักษณะ
ตามที่สาขาวิชากําหนด
3. สาขาวิชาฯมีเครื่องไสแนวนอนสําหรับ
จัดการเรียนการสอนไดภายในเดือน
มกราคม 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
งบประมาณ 513,600 บาท

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที4่ การพัฒนาการฝกปฎิบัติดานการเทคโนโลยี

1. จํานวนนักศึกษาที่ใช 50 คน

1. เครื่องแกะสลักงานควบคุมดวยระบบ

สาขาวิชาวิศวกรรมการ

งานกัดทีควบคุมดวยคอมพิวเตอร (งป.)
กิจกรรมที่1 จัดซื้อเครื่องแกะสลักงานควบคุมดวยระบบ

คอมพิวเตอร (CNC Router Machine)
จํานวน 1 เครื่อง

จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 700,000 บาท

คอมพิวเตอร

2. นักศึกษาสามารถใชเครื่องแกะสลักงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค







มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรได 50 คน
3.งานดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดรอยละ 95
โครงการที5่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร
กิจกรรมที่1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและ
พัฒนาอาจารย
กิจกรรมที่2 การนิเทศสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ 1. จํานวนบุคลากรที่ผานการฝกอบรม
จัดการอุตสาหกรรม 100 คน/ป
100 คน
2. ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา มากกวาป 2557

กิจกรรมที่3 พัฒนาทักษะดานวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการ



จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 276,700 บาท



3. งานดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด รอยละ 95

โครงการที6่ ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมศาสตรและจัดทํา
หองปฏิบัติการ
กิจกรรมที่1 ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมศาสตรและการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร
กิจกรรมที่2 จัดทําหองปฏิบัติการแกะสลักงานควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร

1.นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 100 คน/ป

1. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมศาสตรและ
จัดทําหองปฏิบัติการ
2.งานดําเนินการปรับปรุงอาคาร
วิศวกรรมศาสตรและจัดทําหองปฏิบัติการ
รอยละ 95

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 644,800 บาท







กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที7่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

1. จํานวนอาจารย บุคลากรและนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ

การจัดการอุตสาหกรรม ป.โท
กิจกรรมที่1 การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน

อุตสาหกรรม กลุม
5702526901,5902526901

ของสาขาวิชาเขารวมไมนอยกวารอยละ
80

อุตสาหกรรม
งบประมาณ 256,200 บาท

ประเทศหรือในตางประเทศ

2.คณาจารยสาขาวิชาการจัดการ

2.อาจารย บุคลากรและนักศึกษามี

อุตสาหกรรม
3.บุคลากรของคณะเทคโนโลยี

ศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น
และมีมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.5

อุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย

3. จัดโครงการจํานวน 1 ครั้ง 4 วัน

1. นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 121 คน

1.นักศึกษาที่รวมโครงการ 121 คน

2. อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน

อุตสาหกรรม 5 คน
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาไมนอยกวา

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

















สค

โครงการที8่ พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
กิจกรรมที่1 ศึกษาดูงานของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการจําลองวงจรไฟฟาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
กิจกรรมที่3 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต
กิจกรรมที่4 อบรมเชิงปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสเปรต
ชีตขั้นสูง
กิจกรรมที่5 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุม

5 คน

2. อาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี

3.51
4. ความพึงพอใจของอาจารยไมนอยกวา
3.51
5.ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
งบประมาณ 180,400 บาท










ดวยพีแอลซี
กิจกรรมที่6 จัดซื้อวัสดุฝกทักษะ



กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที9่ ศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยี

1. นักศึกษา จํานวน 35 คน

1. ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่1 ศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยี

80 ของเปาหมายรอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ

อุตสาหกรรม
งบประมาณ 6,300 บาท

อุตสาหกรรม

การจัดโครงการในระดับดี 3.51

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค



3.การปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา
ตามแผน

โครงการที1่ 0 แลกเปลี่ยนเรียนรูนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
กิจกรรมที่1 เตรียมความพรอมกอนนักศึกษาออกฝก
ประสบการณฯ

1. อาจารย และนักศึกษา จํานวน
40 คน

1. ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ
80 ของเปาหมายรอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังฝกประสบการณ

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



งบประมาณ 7,100 บาท


การจัดโครงการในระดับดี 3.51
3. การปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา

วิชาชีพฯ

ตามแผน
โครงการที11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่1 จัดซื้อจัดจางจัดซื้อครุภัณฑ

1. นักศึกษา อาจารย ที่เกี่ยวของ
กับรายวิชาการเรียนการสอน

1. สวานแทนตั้งโตะ ขนาดดอกสวาน 5/8
นิ้ว (16 มม.) 1 เครื่อง
2. เครื่องเชื่อมไฟฟาอินเวอรเตอร 2 ระบบ
ขนาด 200A 1 เครื่อง
3. โตะระดับเหล็กหลอ ขนาด 450 * 600
*100 มม. 1 เครื่อง
4. นักศึกษามีความพึงพอใจใหองปฏิบัติการที่ตรง
ตามศาสตรวิชาอยูในระดับดี รอยละ 3.51

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
งบประมาณ 87,200 บาท



เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที1่ 2 กีฬาสงเสริมสุขภาพ

1. คณาจารย เจาหนาที่ และ

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา

กิจกรรมที่1 จัดทําแผนงาน
กิจกรรมที่2 จัดเตรียมโครงการ กิจกรรม และนําเสนอ

บุคลากรที่เกี่ยวของ
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

รวมโครงการรอยละ 90
2.มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน

ขออนุมัติ

อุตสาหกรรม

โครงการระดับ 3.51

กิจกรรมที่3 ดําเนินการตามแผนงาน
กิจกรรมที่4 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ฝายกิจการนักศึกษา
งบประมาณ 20,900 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

มค






3.ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดระดับ 3.51

ธค




โครงการ

โครงการที1่ 3 จัดหาครุภัณฑประกอบอาคารปฏิบัติการ

1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารใหม)

อุตสาหกรรม จํานวน 434 คน
2.อาจารยและบุคลากรคณะ

กิจกรรมที่1 จัดหาครุภัณฑประกอบอาคารปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 434 คน
2. อาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 43 คน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 43
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง
คน
สนับสนุนการเรียนรู (ดานอาคาร/สถานที่)
ไมนอยกวา 3.51
4.ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ดานอาคาร/
สถานที่)ไมนอยกวา 3.51
5.ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

ฝายวางแผนและพัฒนา
งบประมาณ700,000 บาท




กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที1่ 4 จัดทําระบบเครือขายอาคารปฏิบัติการ

1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

1. นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารใหม)
กิจกรรมที่1 อุปกรณเครือขาย

อุตสาหกรรม จํานวน 434 คน
2.อาจารยและบุคลากรคณะ

อุตสาหกรรม 434 คน
2. อาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี

กิจกรรมที่2 คาจางเหมาติดตั้งระบบเครือขาย เดินสาย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 43 อุตสาหกรรม 43 คน

และติดตั้งอุปกรณไฟฟาพรอมวัสดุอุปกรณ

คน

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (ดานอาคาร/สถานที่)
ไมนอยกวา 3.51
4.ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ดานอาคาร/
สถานที่)ไมนอยกวา 3.51
5.ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

ฝายวางแผนและพัฒนา
งบประมาณ651,416 บาท



กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

















































ประเด็นยุทธศาสตรท2ี่ การพัฒนาศักยภาพคณาจารย
และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบใหมีศักยภาพและสมรรถนะ
ตามสายงาน มีความกาวหนาใน อาชีพ มี
ความสุขในการดําเนินชีวิต
กลยุทธที่ 2 ขับเคลื่อนองคกรใหเปนเลิศดวยความรู
และภูมิปญญา
โครงการที่ 1 พัฒนาอาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่1 พัฒนาอาจารย

1.อาจารยคณะเทคโนโลยี

1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอย

อุตสาหกรรม จํานวน 35 คน

กวารอยละ 100
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มี

กิจกรรมที่2 จัดซื้อวัสดุสื่อการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย

ฝายวางแผนและพัฒนา

งบประมาณ320,000 บาท

ตอการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 3.51
3.ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

โครงการที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่1 บุคลากรสายสนับสนุนเขารับการพัฒนา
ศักยภาพ

1. บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานภายใน/
ภายนอกหนวยงาน
2.บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานไดผล
ตามวัตถุประสงคของคณะฯอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

สํานักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณ24,000 บาท





กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ









มีค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริการวิชาการสูทองถิ่น
เพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสืบสานตามแนว
พระราชดําริ
กลยุทธที่ 1 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
โดยเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
แกปญหาแกทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบตลาดการบริการวิชาการ เพื่อให
สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางคุมคา
โครงการที1่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
(งป.)
กิจกรรมที่1 เทคโนโลยีสัญจร
กิจกรรมที่2 บริการวิชาการแกชุมชนสังคม “เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาสาพัฒนาชุมชน”
กิจกรรมที่3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใช
Google Apps สําหรับองคกร
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดออนไลน
(Online Marketing)

1. ใหบริการวิชาการนอกสถานที่

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

จํานวน 15 ครั้ง

รอยละ 80

2. ประชาชนทั่วไป

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการบริการวิชาการอยูในระดับ
ดี 3.51
3.จัดโครงการไดตามแผนที่กําหนดไวใน
โครงการ (พ.ย.2559 - มีนาคม 2560)
รอยละ 100

ฝายวิชาการ
งบประมาณ 229,100 บาท









เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที่ 2 การประยุกตใชเครื่องมือทางดานการ

1. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

1. จํานวนบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม

จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก
ภาคอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 10) (งป.)

200 คน/ป

200 คน
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา

กิจกรรมที่1 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 1

4.50

กิจกรรมที่2 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 2
กิจกรรมที่3 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 3

3.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95

โครงการที่ 3 การประยุกตใชความรูดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อรวมพัฒนาสินคาทางวัฒนธรรม (งป.)
กิจกรรมที่1 การศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทาง
กิจกรรมที่2 การศึกษารูปแบบการพัฒนา
กิจกรรมที่3 การปฏิบัติการพัฒนา
กิจกรรมที่4 สรุปแนวทางและผลผลิต

1. กลุมผลิตภัณฑชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. อาจารย บุคคลกร นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

1. จํานวนโครงการ 1 ครั้ง
2. ตัวอยางชุมชน วิสาหกิจชุมชน
เปาหมาย 1 กลุม
3. กอเกิดรูปแบบของผลิตภัณฑตนแบบ 1
ชิ้น
4.ความพึงพอใจตอการถายทอดความรู
ระดับ 3.51
5. ดําเนินตามแผนงานที่กําหนดไวรอยละ
100

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 478,900 บาท





สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
งบประมาณ 248,800 บาท






กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย













ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเผยแพรสูสากล
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
กลยุทธที่ 2 เพิ่มคุณคาและมูลคาทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นสูการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ
สรางสรรค
โครงการที1่ บวงสรวงองคพระวิษณุกรรม
กิจกรรมที่1 บวงสรวงองคพระวิษณุกรรม

1. คณาจารย เจาหนาที่ และ

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา

บุคลากรที่เกี่ยวของ
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

รวมโครงการรอยละ 90
2. มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน

อุตสาหกรรม

โครงการระดับ 3.51

ฝายกิจการนักศึกษาฯ
งบประมาณ 30,000 บาท

3. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

โครงการที2่ เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่1 บวงสรวงองคพระวิษณุกรรม

1.คณาจารย เจาหนาที่ และ

1. คณาจารย เจาหนาที่ และบุคลากรรอย

บุคลากร
2.สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

ละ 90
2. มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน

อุตสาหกรรม

โครงการระดับ 3.51

3.นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3.ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

ฝายกิจการนักศึกษาฯ
งบประมาณ 50,000 บาท







พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที3่ การออกแบบผลิตภัณฑกับศิลปะและ

1. อาจารย บุคลากร และนักศึกษา

1. จํานวนนักศึกษา อาจารย บุคลากร ที่

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ

วัฒนธรรม
กิจกรรมที่1 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑดานศิลปะ

สาขาออกแบบผลิตภัณฑฯ ชั้นปที่
1-3

เขารวมโครงการในแตละดานรอยละ 90
2.ผลของการประเมินในการดําเนินการ

งบประมาณ 15,400 บาท

และวัฒนาธรรม

ของแตละกิจกรรมในโครงการระดับ 3.51
3. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 3 วัน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค









เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 มุงเนนประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการ
บริหาร โดยยึดระบบประกันคุณภาพ
หลักธรรมา- ภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนe-university
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
การบริหารความเสี่ยง
โครงการที1่ บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
กิจกรรมที่2 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุน

1. ผูบริหารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ 6 ครั้ง

2.อาจารยและบุคลากรสาย

2.รอยละของผูบริหารและบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะเทคโนโลยี
กิจกรรมที่3 จัดหาวัสดุสนับสนุนการบริหารจัดการคณะ/
อุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธคณะ
3.นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
กิจกรรมที่4 คาสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรม

สํานักงานคณบดี
งบประมาณ 300,000 บาท



สนับสนุนที่เขารับการอบรมภายใน/
ภายนอกหนวยงาน รอยละ 100
3. มีการจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณใน
การบริหารงานของคณะตามพันธกิจ 4
ไตรมาส
4. การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
5. มีวัสดุ อุปกรณ ที่เพียงพอในการบริหาร
และดําเนินงานตามพันธกิจ
6. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ



















































กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที2่ ซอมบํารุงครุภัณฑและทรัพยสิน

1. บุคลากรและนักศึกษาคณะ

1. ครุภัณฑและทรัพยสินสามารถใชงานได

กิจกรรมที่1 ซอมบํารุงครุภัณฑและทรัพยสิน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อยางมีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินการตามแผนงาน

งบประมาณ 200,000 บาท

โครงการที3่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

1. ระบบฐานขอมูล อาจารย

1. จํานวนระบบ 1 ระบบ

สาขาวิชาการจัดการ

การจัดการอุตสาหกรรม(ปนสวนบัณฑิต)

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

กิจกรรมที่1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสาขาวิชา

ประจําและอาจารยพิเศษ
2. ระบบฐานขอมูลศิษยเกา และ

กิจกรรมที่2 ฐานขอมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ศิษยปจจุบัน
3. ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ

2. ฐานขอมูล 1 ฐาน
3.สาขาวิชามีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ไมนอยกวา 3.5
4. จํานวน 1 ปการศึกษา 1 ปการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

มีค

เมย



สํานักงานคณบดี

อุตสาหกรรม
งบประมาณ 131,300 บาท

กพ



พค

มิย

กค



สค
































กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพโดยการจัด
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานวิชาการ
งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตรงตาม
ความตองการของทองถิ่น ประเทศ สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เพื่อมุงสู
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและ
ศักยภาพดานวิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตกับพันธมิตร
ทางวิชาการจากประเทศในกลุมอาเซียน
โครงการที1่ การพัฒนาผูประกอบการเพื่อกาวสู
ประชาคมอาเซียน (งป.)
กิจกรรมที่1 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 1
กิจกรรมที่2 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 2

1. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
180 คน/ป

1. จํานวนบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม
180 คน
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา
4.50
3. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 95

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 350,800 บาท




พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที2่ พัฒนาทักษะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรสู

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ 1. จํานวนบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม

ประชาคมอาเซียน (งป.)
กิจกรรมที่1 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 1

จัดการอุตสาหกรรม 80 คน/ป

180 คน
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา

กิจกรรมที่2 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 2

4.50

กิจกรรมที่3 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 3

3. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 95

โครงการที3่ การจัดการเรียนการสอน พัฒนางานดาน
วิชาการ แขงทักษะวิชาการ สิ่งประดิษฐวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย
กิจกรรมที่1 การจัดการเรียนการสอน ซอมครุภัณฑ
พัฒนางานดานวิชาการ
กิจกรรมที่2 แขงทักษะวิชาการ นําเสนอสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยของนักศึกษาหรืออาจารย และศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่3 เขาแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่4 เสริมสรางทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมใหเกิด
ความชํานาญ

1.นักศึกษาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
2.ครูอาจารย บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรทางอุตสาหกรรม

1. งานวิจัย การบริการวิชาการ ที่
ดําเนินงานในสาขาวิชา 3 ครั้ง
2.การศึกษาดูงานวิชาการ วิจัย รวมแขง
งานวิชาการสิ่งประดิษฐ 3 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค



สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 482,800 บาท





สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

งบประมาณ 92,100 บาท


































3.ซอมครุภัณฑสาขาวิชา 1ครั้ง
4.เสริมสรางทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรม
1ครั้ง
5.จํานวนงานวิจัย โครงงาน การนําเสนอ
งานวิจัยในสาขาวิชา 3 ครั้ง
6.จํานวนนักศึกษารวมกิจกรรม 30 คน














กย

