แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ2559
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559
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 ในสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบในการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง “ศูนยระยอง” ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ตั้งอยูเลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท ต.ทาประดู อ.
เมือง จ.ระยอง
ปจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ปรัชญา
จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกําหนดพันธกิจไว 5 ประการดังตอไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน
2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม เพื่อยกระดับความรูของบุคลากรใน
ทองถิ่น
4. สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. สรางเครือขายดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุมประชาคมอาเซียน

คานิยมองคการ
T : Trust

รวมสราง

E : Ethics

ความเชื่อมั่นแกสังคม

มีคุณธรรม

C : Cooperate สามัคคีถิ่นนี้มี
H : Honor
N : Network

จริยธรรมความดี
ความรวมมือ

สรางชื่อดวยคุณภาพ
สรางโอกาสดวย

O : Opportunity

เครือขาย

ทองถิ่นรุงเรืองไดเพราะให โอกาสการศึกษา

อัตลักษณ
“จิตอาสา ใฝรู สูงาน”
เอกลักษณ
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมและจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตาม
แนวพระราชดําริ”

โครงสรางการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

ชื่อ-สกุล

1

นายนรินทร กุลนภาดล

2

นางสาวกาหลง บัวนาค

3

นายสมศักดิ์ คํามา

4

นายชัชวาล นิมโรธรรม

5

นายประพฤทธิ์ สุพร

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

อาจารย ดร. วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ผศ.
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ป.ทส.เทคนิคยานยนต(เครื่องกล)
อาจารย 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)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(สนเทศศาสตร)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
กําลังศึกษาตอ ป.เอก ปร.ด.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

1

นายปริวรรต นาสวาสดิ์

อาจารย

2

นางกิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ

อาจารย

3

นายจตุพล พิสิฏฐศักดิ์

อาจารย

4

นายธนธัช มั่นมงคล

อาจารย

5

นายเมธี พรมศิลา

อาจารย

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ปที่สําเร็จ
หมายเหตุ
การศึกษา
2556
อาจารยประจํา
2553
หลักสูตร
2557
2550
2552
อาจารยประจํา
2546
หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2556
2551
-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2550
2544
2547

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2537

อาจารยประจํา
หลักสูตร
อาจารยประจํา
หลักสูตร

อาจารยประจํา
หลักสูตร

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

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2544
2536
2547
2540

กําลังศึกษาตอ ป.เอก
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟากําลัง)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหานคร

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหานคร

2546
2543

วศ.ม.(นิวเคลียรเทคโนโลยี)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2549
2541

ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟา)

สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

2546
2539

หมายเหตุ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

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

ชื่อ-สกุล
นายจักรพันธ ปนทอง

ตําแหนง

คุณวุฒิ

อาจารย

กําลังศึกษาตอ ป.เอก Ph.D. (การจัดการงาน
วิศวกรร)
วศ.ม. (การจัดการงานอุตสาหกรรม)
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)
กําลังศึกษาตอ ป.เอก ปร.ด.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม)
ส.บ.สาธารณะสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
ค.อ.บ.ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

นายณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง อาจารย
ดร.

3

นายวีระพล ทับทิมดี

อาจารย

4

นายบรรพจน มีสา

อาจารย

ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
-

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2550
2545

มหาวิทยาลัยมหานคร
ม.อุบลราชธานี

2539
-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2549

ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช

2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกลาธนบุรี

2540

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

2552
2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2548
2550

หมายเหตุ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

5

นายเษกสรร สิงหธนู

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
ค.อ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

2551
2544

อาจารย
ประจํา
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

นายณัฐพงศ สุวรรณกุล

อาจารย

วิทยาลัยครูพระนคร
ค.อ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2535
2545

ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

4

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
นายสรรพสิทธิ์ ชลพันธ

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

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2537

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2548

หมายเหตุ
อาจารยในสังกัด
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาจารยในสังกัด
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาจารยในสังกัด
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอมูลอาจารยที่สังกัดคณะ
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายเฟองฉัตร ภัทราวาณิชย

ตําแหนง
อาจารย

คุณวุฒิ
ค.บ.(อิเล็กทรอนิกส)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2535

หมายเหตุ
อาจารยสังกัด
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ขอมูลอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา
2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรรวมทั43้งสิ้นคน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ
35 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุ8นคน 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

20

อาจารยผูมีความรู

1

8

1

17

1

2

3
2
1

1

ความสามารถพิเศษ
บุคลากรสายสนับสนุน
ขาราชการ

1

พนักงานมหาวิทยาลัย

7

5

2

43

6

28

รวม

1

2

4

2

1

ขอมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา

หลักสูตร
วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต)
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

90
105
113
128
19
455

52
7
88
63
210

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

24
20
21
65

2
21
13
43
85
164

ปริญญาโท

รวม

37
37

37
142
112
201
191
19
702

ปริญญาโท

รวม

-

2
45
33
64
85
229

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตร
วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต)
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปดสอนระดับปริญญาโท จํ1าหลั
นวนกสูตรและระดับปริญญาตรี

จํานวน

5 หลักสูตร
ระดับปริญญา

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คุณวุฒิ

ปที่ปรับปรุง
ลาสุด

วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร

วันที่ สกอ. ลงนาม
รับทราบหลักสูตร

วท.ม.

2554

23 เม.ย. 54

14 ต.ค. 56

วศ.บ.

2554

18 ธ.ค. 53

27 มิ.ย. 54

วท.บ.

2554

21 พ.ค. 54

30 ต.ค. 56

วท.บ.

2554

21 พ.ค. 54

30 ต.ค. 57

วท.บ.

2554

21 พ.ค. 54

30 ต.ค. 57

วท.บ.

2554

21 พ.ค. 54

9 ก.ย. 56

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ประเภทงบประมาณ

จัดสรร

งบประมาณแผนดิน

7,503,900

งบประมาณเงินรายได

1,700,300

รวมทั้งสิ้น

9,204,200

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559
ของคณะ/สํานัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1การผลิตบัณฑิตใหมีความรู คู
คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
กลยุทธที่ 1 เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามควา
ม
ตองการของทองถิ่น และประเทศ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให
บัณฑิตมีคุณภาพที่พึงประสงค มีความรู คู
คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
โครงการที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(งป.)
กิจกรรมที่1 จัดเตรียมการโดยประชุมกรรมการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่2 สํารวจความตองการและคุณลักษณะของ
บัณฑิตจากผูใชบัณฑิต
กิจกรรมที่3 จัดเวทีเสวนาทิศทางอุตสาหกรรมและ
บัณฑิตที่พึงประสงค
กิจกรรมที่4 วิพากษหลักสูตร

1.สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี

1.จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง 6 หลักสูตร

ฝายวิชาการ

อุตสาหกรรม ในหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุง

2.หลักสูตรที่มีความทันสมัยและตรงตอ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 6 หลักสูตร

งบประมาณ 228,000บาท

2. กลุมผูใชบัณฑิต ของคณะ

3. ดําเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กําหนด 6 หลักสูตร







กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที2่ การจัดกาเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

1 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

1.จํานวนนักศึกษาที่รวมโครงการไมนอย

ฝายวางแผนและพัฒนา

และวิศวกรรมศาสตร (งป.)
กิจกรรมที่1 พัฒนาศักยภาพ ความรู และประสบการณ

อุตสาหกรรม จํานวน 495 คน
2.อาจารยและบุคลากรคณะ

กวา 495 คน
2.อาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี

งบประมาณ 1,204,300 บาท

ของอาจารย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 42

อุตสาหกรรม ไมนอยกวา 42 คน

กิจกรรมที่2 จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุ
สํานักงาน

คน

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 3.51

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย





































4.ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร
ที่เขารวมโครงการไมนอยกวา 3.51
5. ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

โครงการที3่ ศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งป.)
กิจกรรมที่1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อการจัดโครงการ
กิจกรรมที่2 เสนอโครงการตอคณะเทคโนโลยี

1. นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟาชั้นปที่

อุตสาหกรรม

2, 3 ( 2 กลุมเรียน )

1. นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟาชั้นปท2ี่ , 3 ( 2
กลุมเรียน ) 50 คน

2. อาจารยประจําสาขา
วิศวกรรมไฟฟา

คน

กิจกรรมที่3 ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่4 สรุปและประเมินผลตามโครงการ
กิจกรรมที่5 ประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงานสูแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมครั้งตอไป

2. อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมไฟฟา 5

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
งบประมาณ 13,200 บาท







กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที4่ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องวิเคราะหการใช

1. นักศึกษาสาขาวิชา

1. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องวิเคราะหการใช

พลังงานไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งป.)
กิจกรรมที่1 จัดหาครุภัณฑเครื่องวิเคราะหการใช

วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 126 คน
2. อาจารยประจําสาขาวิชา

พลังงานไฟฟา 1 เครื่อง
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง

พลังงานไฟฟา

วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 5 คน

สนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวา 3.01

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

















สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
งบประมาณ 640,000 บาท

3. ความพึงพอใจของอาจารยมีความพึง
พอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวา
3.01
4.ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100
โครงการที5่ พัฒนาทักษะงานวิจัย งานวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (งป.)
กิจกรรมที่1 จัดซื้อครุภัณฑ

1. นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
2. ครุภัณฑสาขาวิชา

1. เครื่องวัดกําลังของเครื่องยนต 1 เครื่อง

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

งบประมาณ 750,000 บาท

โครงการที6่ การพัฒนาการฝกปฎิบัติดานการปมโลหะ
(งป.)
กิจกรรมที่1 จัดซื้อเครื่องปมโลหะ

1.เครื่องปมโลหะ จํานวน 1 เครื่อง

1. จํานวนนักศึกษาที่ใช 50 คน
2.นักศึกษาสามารถใชเครื่องปมได 50 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม

3.งานดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ งบประมาณ 2,800,000 บาท
กําหนดรอยละ 95

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที7่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

1. จํานวนอาจารย บุคลากรและนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ

การจัดการอุตสาหกรรม(ป.โท)
กิจกรรมที่1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ

อุตสาหกรรม กลุม
5502526901,5602526901,

ของสาขาวิชาเขารวมไมนอยกวารอยละ
80

อุตสาหกรรม
งบประมาณ 106,800 บาท

หรือในตางประเทศ

5702526901,58025269012.

2.อาจารย บุคลากรและนักศึกษามี

คณาจารยสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม

ศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น
และมีมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.5

3.บุคลากรของคณะเทคโนโลยี

3. จัดโครงการจํานวน 1 ครั้ง 4 วัน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

















อุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการที8่ ฝกทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมไฟฟา
กิจกรรมที่1 อบรมความรูเบื้องตนพื้นฐาน,การใชงาน
(PLC)

1. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา
เขารับการอบรม 40 คน

1.นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟาเขารับการ
อบรม 40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
งบประมาณ 83,600 บาท



2. อาจารยผูควบคุมจากสาขาวิชา
โครงการที่9 อบรมเชิงปฏิบัติระบบกลไกและการเตีรยม
พรอมในฝกสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติระบบกลไกและการ
เตรียมพรอมในฝกสหกิจศึกษา

1. คณาจารยในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาจํานวน 5 คน

1. คณาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

2.นักศึกษาสาขาวิชา

2.นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาทุกชั้น
ป จํานวน 100 คน

วิศวกรรมไฟฟาทุกชั้นป จํานวน
100 คน
3. เจาหนาที่ จํานวน 3 คน

จํานวน 5 คน

3. เจาหนาที่ จํานวน 3 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
งบประมาณ 37,400 บาท



สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที1่ 0 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ 1. จํานวนบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร
กิจกรรมที่1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

จัดการอุตสาหกรรม 100 คน/ป

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร

100 คน
2. ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 372,200 บาท

สาขาวิชามากกวาป 2557







3.งานดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 95

โครงการที1่ 1 กิจกรรมดานกีฬา
กิจกรรมที่1 กีฬาสารภีเกมส .

1. คณาจารย เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา
รวมโครงการรอยละ 90
2. มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการระดับ 3.51

ฝายกิจการนักศึกษา
งบประมาณ 31,700 บาท



3. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ100

โครงการที12 กิจกรรมใหความรู
กิจกรรมที่1 ปฐมนิเทศนักศึกษา

1. คณาจารย เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา
รวมโครงการรอยละ 90
2. มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการระดับ 3.51
3. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ100

ฝายกิจการนักศึกษา
งบประมาณ 20,000 บาท



กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที1่ 3 จัดซื้อครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน

1. นักศึกษาและอาจารยสาขาวิชา

1. จัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยี

กิจกรรมที่1 ดําเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑทั้ง 4
รายการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไดตามรายการที่กําหนดไวในโครงการ 4
รายการ

อุตสาหกรรม
งบประมาณ144,000 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย































กค

สค

กย







2.จัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน
ที่มีคุณลักษณะครุภัณฑไดตามที่กําหนดไว
4 รายการ
3.จัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน
ไดภายในระยะที่กําหนดไวของโครงการ4
รายการ
โครงการที1่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่1 จัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
บัณฑิตศึกษาคณะเทคโนฯ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
งานบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. ระบบสารสนเทศสําหรับงาน
บัณฑิตศึกษา 1 ระบบ
2. ระดับความพึ่งพอใจในการบริหารของ

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ100,000 บาท







อาจารยประจําหลักสูตร คาเฉลี่ย 3.51
3. งานดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดรอยละ 95

โครงการที1่ 5 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหความรู
กิจกรรมที่1 รวมจัดกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยให
ความรูกอนสําเร็จการศึกษา
โครงการที1่ 6 ความรวมมือพัฒนาหลักสูตรกับ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง)

1. จํานวนผูเขารวม 90%

1. จํานวนผูเขารวม 90%
2. ระดับคะแนนความพึงพอใจ 3.51

1.หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 1.หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

ฝายกิจการนักศึกษาฯ
งบประมาณ ของบประมาณ
จากกองพัฒนานักศึกษา
ฝายวิชาการ
งบประมาณ -













กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

ประเด็นยุทธศาสตรท2ี่ การพัฒนาศักยภาพคณาจารย
และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบใหมีศักยภาพและสมรรถนะ
ตามสายงาน มีความกาวหนาใน อาชีพ มี
ความสุขในการดําเนินชีวิต
กลยุทธที่ 2 ขับเคลื่อนองคกรใหเปนเลิศดวยความรู
และภูมิปญญา
โครงการที1่ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน
และการวิจัย (งป.)
กิจกรรมที่1 แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน
และการวิจัย

1. บุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผูที่สนใจ ภายใน

1. ผูเขารวมโครงการ 80% ของเปาหมาย
รอยละ 80

มหาวิทยาลัย จํานวน 40 คน

2. การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
มากกวา 3.51
3.คณะมีการจัดการความรูดานงานวิจัย
และการเรียนการสอน
4.บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิจัยและการจัดการเรียนการสอน
5.บริหารโครงการตามเวลาที่กําหนด

ฝายวิชาการ
งบประมาณ 20,000 บาท



กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที่ 2 พัฒนาทักษะงานวิจัย งานวิชาการ เพื่อ

1. อาจารยในสาขาวิชา

เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
ดําเนินงานในสาขาวิชา 5 ครั้ง
2. ครูอาจารย บุคลากรสายวิชาการ 2.การศึกษาดูงานวิชาการ วิจัย อบรม5

กิจกรรมที่1 อาจารยเขาอบรมทางดานวิชาการ วิจัย

และบุคลากรทางอุตสาหกรรม

สัมมนา เพื่อใชในการสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริการวิชาการสูทองถิ่น
เพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสืบสานตามแนว
พระราชดําริ
กลยุทธที่ 1 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
โดยเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
แกปญหาแกทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบตลาดการบริการวิชาการ เพื่อให
สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางคุมคา

1. งานวิจัย การบริการวิชาการ ที่

ครั้ง
3.จํานวนการ อบรมวิจัย การนําเสนอ
งานวิจัยในสาขาวิชา 5 ครั้ง

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

























สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

งบประมาณ11,100 บาท

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที่ 1 การประยุกตใชเครื่องมือทางดานการ

1. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

1. จํานวนบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม

จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแก
ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 (งป.)

300 คน/ป

100 คน
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา

กิจกรรมที่1 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 1

4.50

กิจกรรมที่2 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 2
กิจกรรมที่3 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 3

3.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95

โครงการที2่ บริการวิชาการดานพลังงานทดแทน (งป.)
กิจกรรมที่1 การใชพลังงานทดแทนในชุมชนและการ
จัดการขยะชุมชน
กิจกรรมที่2 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง
กิจกรรมที่3 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชเหลือใช

1. บุคลากรและนักศึกษาในคณะ

1. จํานวนผูเขารวมในแตละกิจกรรมไม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นอยกวา รอยละ 80

2. ชุมชน เชน องคการบริหารสวน
ตําบล

2. การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
มากกวา 3.51

3. ผูสนใจทั่วไป

3.ชุมชนมีความเชื่อมั่นในสถาบันมากขึ้น
4.บุคลากรของคณะมีการพัฒนาองค
ความรู
5.บริหารโครงการตามเวลาที่กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 740,000 บาท





ฝายวิชาการ
งบประมาณ 250,000 บาท





มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเผยแพรสูสากล
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
กลยุทธที่ 2 เพิ่มคุณคาและมูลคาทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นสูการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ
สรางสรรค
โครงการที1่ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
กิจกรรมที่1 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น .

1. อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
สาขาออกแบบผลิตภัณฑฯ ชั้นปที่

1. จํานวนนักศึกษา อาจารย บุคลากร ที่
เขารวมโครงการในแตละดาน รอยละ90

สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1-3

2. ผลของการประเมินในการดําเนินการ
ของแตละกิจกรรมในโครงการ

งบประมาณ 15,400 บาท



3.ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 3 วัน
โครงการที2่ เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่1 เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา

1. คณาจารย เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขา

2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

รวมโครงการรอยละ 90
2. มีระดับความพึงพอใจตอการดําเนิน

อุตสาหกรรม

โครงการ ระดับ 3.51
3. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 100

ฝายกิจการนักศึกษา
งบประมาณ 60,000 บาท



กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที3่ โครงการบวงสรวงองคพระวิษณุกรรม
กิจกรรมที่1 บวงสรวงองคพระวิษณุกรรมและทําบุญ
คณะ

1. จํานวนผูเขารวม 90%

1. ระดับคะแนนความพึงพอใจ 3.51
2. ระยะเวลาการดําเนินงาน 100%

ฝายกิจการนักศึกษาฯ
งบประมาณ ของบประมาณ
จากกองพัฒนานักศึกษา

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 พัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพ จัดทํา
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ

1. อาจารยและบุคลากรคณะ

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร
กิจกรรมที่3 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
กิจกรรมที่4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะ

1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอย

ฝายวางแผนและพัฒนา

กวารอยละ 80
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มี

งบประมาณ 87,800 บาท

ตอการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 3.51
3.ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนด รอยละ 100







กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที2่ บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ผูบริหารคณะเทคโนโลยี

1. มีการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี

กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
กิจกรรมที่2 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร

อุตสาหกรรม
2.อาจารยและบุคลากรสาย

คณะฯ 6 ครั้ง
2.รอยละของผูบริหารและบุคลากรสาย

งบประมาณ 300,000 บาท

สายสนับสนุน

สนับสนุนคณะเทคโนโลยี

สนับสนุนที่เขารับการอบรมภายใน/

กิจกรรมที่3 จัดหาวัสดุสนับสนุนการบริหารจัดการคณะ
กิจกรรมที่4 จัดหาครุภัณฑสนับสนุนการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรม
3.นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

ภายนอกหนวยงาน รอยละ 100
3.มีการจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ อุปกรณในการ

คณะ

อุตสาหกรรม

บริหารงานของคณะตามพันธกิจ 4

กิจกรรมที่5 ประชาสัมพันธคณะ
กิจกรรมที่6 คาสาธารณูปโภค

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค



มค

กพ



มีค

เมย



พค








มิย

กค

สค
















ไตรมาส
4.การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี



















อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ







5.มีวัสดุ อุปกรณ ที่เพียงพอในการบริหาร
และดําเนินงานตามพันธกิจ
6.ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
โครงการที3่ ซอมบํารุงครุภัณฑและทรัพยสิน
กิจกรรมที่1 ซอมบํารุงครุภัณฑและทรัพยสิน

1. บุคลากรและนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ครุภัณฑและทรัพยสินสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานคณบดี
งบประมาณ 200,000 บาท









2.ดําเนินการตามแผนงาน
โครงการที4่ ประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําป
กิจกรรมที่1 ประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําป
1. อาจารย บุคลากรและนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ดําเนินงานโครงการตามชวงเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

กย

สํานักงานคณบดี
งบประมาณ 36,800 บาท





กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

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
ปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตกับพันธมิตรทางวิชาการจากประเทศใน
กลุมอาเซียน
โครงการที1่ การพัฒนาผูประกอบการและนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรสูประชาคมอาเซียน (งป.)
กิจกรรมที่1 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 1
กิจกรรมที่2 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 2
กิจกรรมที่3 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 3

1. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

1. จํานวนบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม

100 คน/ป

180คน

2. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ 2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา
จัดการอุตสาหกรรม 80 คน/ป
4.50
3. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 95

สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ 858,400 บาท





มิย

กค

สค

กย

กลยุทธ/โครงการ-กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ/
งบประมาณ

โครงการที2่ การจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ

1.นักศึกษาขาวิชา

1. งานวิจัย การบริการวิชาการ ที่

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

วิชาการ งานวิจัยและทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
2.ครูอาจารย บุคลากรสายวิชาการ

ดําเนินงานในสาขาวิชา 2 ครั้ง
2.การศึกษาดูงานวิชาการ วิจัย รวมแขง

งบประมาณ 93,500 บาท

กิจกรรมที่1 การจัดการเรียนการสอน ซอมครุภัณฑ

และบุคลากรทางอุตสาหกรรม

งานวิชาการสิงระดิษฐ2 ครั้ง

พัฒนางานดานวิชาการ
กิจกรรมที่2 แขงทักษะวิชาการ นําเสนอสิ่งประดิษฐ

3.ซอมครุภัณฑสาขาวิชา 1ครั้ง
4.เสริมสรางทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรม

งานวิจัยของนักศึกษาหรืออาจารย และศึกษาดูงาน

1ครั้ง

กิจกรรมที่3 เขาแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
กิจกรรมที่4 เสริมสรางทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมใหเกิด

5.จํานวนงานวิจัย โครงงาน การนําเสนอ
งานวิจัยในสาขาวิชา2 ครั้ง

ความชํานาญ

6.จํานวนนักศึกษารวมกิจกรรม 40 คน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตค

พย



ธค



มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

































































