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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                             



 

คํานํา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปนคณะท่ีมุงผลิตบัณฑิตดานครชูาง

และบัณฑิตนักปฏิบัติการ ท่ีมีความรอบรูทางทฤษฏีและทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

การดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ จะสําเร็จตามวัตถุประสงค และกรอบนโยบายการบริหารงานท่ีดีไดน้ัน ตองมีการ

วางแผนดานบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการท่ีดี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม ขึ้นเพ่ือมุงใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับการพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคคลท่ีมีขีดความสามารถในระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ และทํางานอยางมีความสุข ซ่ึงแผนการพัฒนาบุคลากรดังกลาว เปนแผนการพัฒนาท่ีตอบสนอง

วิสัยทัศนของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 

กําหนด และครอบคลุมถึงเปาหมาย และแนวทางการดําเนินโครงการ / กิจกรรม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาบุคลากร

ของคณะฯ ตอไป 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยประสาน อุฬารธรรม) 

                                                                                            คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

                                                                                             มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เร่ือง                    หนา 

คํานํา 

สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม       ๑ 

- ความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    ๑ 
- ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมาย    ๓ 

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

- การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)       ๔ 

- โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร      ๖ 

- ขอมลูพ้ืนฐานดานบุคลากร        ๗ 
 

สวนท่ี ๒ แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม     ๑๑ 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

- วัตถปุระสงค         ๑๑ 

- แนวทางการพัฒนาบคุลากร        ๑๑ 

- เปาหมายการดําเนินงาน        ๑๒ 

- โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร    ๑๓ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

- งบประมาณ          ๑๕ 

- การติดตามประเมินผล        ๑๕ 

- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        ๑๕ 
 

ภาคผนวก 

คาํสัง่แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  ก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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สวนท่ี ๑ 

ขอมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

ความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่จัดต้ัง

ข้ึนมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อจัดการเรียนการสอนและ

ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เช่ียวชาญดานการศึกษา และเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม 

๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารย ปานเพชร 

ชินินทร เปนผูประสานงานดานครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เริ่มตนกอต้ัง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จากการคิดเห็นรวมกันของคณะ      

กรรมการจัดต้ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานคณะ     

กรรมการผูบริหารและคณาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา

เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   

ในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ รวม ๑๖ คน รวมพิจารณาการแบงสวนราชการ และภาระงานของคณะครุศาสตร    

อุตสาหกรรม โดยใหมี ๑ สํานัก ๒ ภาควิชา คือ 

๑.  สํานักงานคณบดี 

๒.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย ๕ สาขาวิชา  

 -กสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 -กสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 

 -กสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 -กสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง 

 -กสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

๓. ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประกอบดวย ๓ สาขาวิชา  

 -กสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 -กสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 -กสาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดต้ังคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม  

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงใหจัดต้ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๑dกุมภาพันธ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีประกาศแตงต้ัง นายสมยศ อัมหิรัญ 

เปนคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ ๐๙๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ 
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๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา ใหแบงสวนราชการในคณะครุ -

ศาสตรอุตสาหกรรม ดังน้ี 

๑. สํานักงานคณบดี 

๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

๓. ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

  

รายนามคณบด ี(ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน) 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานเพชร ชนินทร  

 เปนผูประสานงาน ต้ังแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐  

๒. อาจารยสมยศ อัมหิรญั    

    ดํารงตําแหนงคณบดี ต้ังแตวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยประสาน อุฬารธรรม    

   รักษาการคณบดี ต้ังแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓  

๔. ผูชวยศาสตราจารยประสาน อุฬารธรรม    

   ดํารงตําแหนงคณบดี ต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ถึงปจจบุัน 

 

สถานที่ตั้ง 

 สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ต้ังอยูภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ อาคาร ๑๔/๑ ช้ัน ๓ ดาน

ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
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ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมายของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

ปณธิาน  

มุงมั่น สรางสรรค บัณฑิตวิชาชีพที่สมบูรณสูสงัคม 
 

วิสัยทัศน  

จัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 
 

พันธกิจ  

๑.  ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิดสรางสรรค มีทกัษะการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.  พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

๓.  บริการวิชาการดานเทคโนโลยีและการศึกษา  

๔.  การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 

๕.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

เปาประสงค 

๑. บัณฑิตมีงานทําตรงสาขาวิชาชีพ 

๒. เพิ่มมลูคาจากงานวิจัย 

๓. บริการวิชาการดานเทคโนโลยีและการศึกษา 

๔. บรหิารจัดการและประกันคุณภาพเปนที่ยอมรบั 

๕. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร 

๑. คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

๒. การสรางงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ 

๓. บริการวิชาการดานเทคโนโลยีและการศึกษาสูชุมชน 

๔. การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

๕. การธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง 

๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๑ หลักสูตรที่เปดสอนในคณะฯ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได 

๑.๒ มีทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการศึกษา การวิจัย และการใหบริการในรูปแบบสหวิทยาการและ

บูรณาการ 

  ๑.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในกระบวนการเรยีน การสอน ทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.๔ จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และมรีะบบเทียบโอน 

๑.๕ มีหลกัสุตรทีมุ่งเนนการผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการศึกษา และมีการพฒันาหลักสูตรที่

สอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

๑.๖ มีโครงการฝกวิชาชีพในทุกหลักสูตรของคณะ 

 ๒. ดานบุคลากร 

  ๒.๑ บุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความรู ความสามารถ และศักยภาพสูง 

  ๒.๒ คุณวุฒิของอาจารยผูสอนตรงกับสาขา และมีแผนการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  ๒.๓ ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีความมุงมั่นในการบริหารคณะฯ ใหเจริญกาวหนา ไดรบัการยอมรบัจาก

สังคมภายนอก 

 ๓. ดานบัณฑิต 

  ๓.๑ บุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความรู ความสามารถ และศักยภาพสูง 

  ๓.๒ คุณวุฒิของอาจารยผูสอนตรงกับสาขา และมีแผนการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  ๓.๓ ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีความมุงมั่นในการบริหารคณะฯ ใหเจริญกาวหนา ไดรบัการยอมรบัจาก

สังคมภายนอก 

 ๔. ดานสภาพท่ีต้ัง 

  สถานที่ต้ังของคณะฯ อยูในใจกลางของความเจรญิหรือยานธุรกิจ การคมนาคมสะดวก สามารถ

พัฒนาตอไปไดอยางกวางขวาง 

จุดออน 

๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๑ สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ 

๑.๒ ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 

  ๑.๓ ขาดผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 

  ๑.๔ ผลงานวิจัยสิง่ประดิษฐที่ไดรบัการจดลิขสิทธ์ิและสทิธิบัตรยังมีนอย 

  ๑.๕ ขาดการทํางานเปนทมี 

  ๑.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอตอความตองการ 
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 ๒. ดานบุคลากร 

  ๒.๑ บุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอกบัภาระงานตามโครงสรางการบรหิารงานของคณะฯ 

  ๒.๒ บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันนอยและไมเปนระบบ 

  ๒.๓ การสือ่สารภายในยังขาดประสิทธิภาพ 

  ๒.๔ บุคลากรขาดโอกาสในการมสีวนรวมในการตัดสินใจ 

  ๒.๕ บุคลากรขาดทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ 

  ๒.๖ สัดสวนตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 

 ๓. ดานสภาพท่ีต้ัง 

ไมมีอาคารเรียนและหองปฏิบัติการรองรับไดทุกสาขาวิชา ภายใตสังกัดคณะฯ 

 ๔. ดานภาพลักษณ 

 คณะฯ ไมมีภาพลักษณที่เปนเอกลักษณที่แสดงใหเปนถึงความเปนครูวิชาชีพที่ชัดเจน 

โอกาส 

 ๑. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีความตองการกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ๒. พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เปดโอกาสใหมีการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคน เปดโอกาสให

สถานศึกษาจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และสามารถเทียบโอนได 

 ๓ สามารถขยายโครงการความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน 

 ๔ วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง 

 ๕ สามารถรับงานวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๖ มีเครือขายความรวมมือทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 ๗ มีบุคลากรที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน 

อุปสรรค 

 ๑. มีคูแขงขันมาก 

 ๒. ตลาดแรงงานมีการแขงขันสูง 

 ๓. นโยบายภาครัฐ เรื่องครูวิชาชีพไมชัดเจน 

 ๔. คณะฯ ไดรับงบประมาณจํากัดในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนองความตองการในการผลิตกําลังคน 

 ๕. การจัดงบประมาณของรัฐในการพัฒนาการศึกษายังไมสมดุล 

 ๖. นโยบายในเรื่องโอกาสของการจัดสรรอัตรากําลัง และการพัฒนาอาจารย รวมทั้ง บุคลากรสาย

สนับสนุนไมมีความชัดเจน 

 ๗. การเปดตลาดการคาเสรี ทําใหสถาบันการศึกษาตางประเทศเขามาเปดรับนักศึกษามากข้ึน ทําใหการ

แขงขันสูงข้ึน 

 ๘. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ ยังไมชัดเจน 
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โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

การแบงสวนราชการ ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       

เรื่อง การแบงสวนราชการในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ 

ตอนพิเศษ ๑๖๓ หนา ๑๔ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ดังน้ี 

แผนภูมิการแบงสวนราชการ (Organization Chart) 
 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารงานคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
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ขอมูลพืน้ฐานดานบุคลากร 

ในปการศึกษา ๒๕๕๖ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๕๗ คน แบงเปน บุคลากร

สายวิชาการ จํานวน ๔๑ คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๖ คน 

รายช่ือบคุลากรสายวิชาการ 

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายสมบูรณ   สุวรรณาภิชาติ ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

๒. นางสาวปรียาภรณ  มัชฌิกะ อาจารย   วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

๓. นายพูนศักดิ์     วงศสวัสดิ์ อาจารย   ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอนวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี)  

๔. นายวิโรจน     เลิศธีระชาญชัย อาจารย   วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

๕. นายนรินทร      จีระนันตสิน อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  ลาศึกษาตอ 

๖. นายพนัสชัย     ศรีบํารุง อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) ลาศึกษาตอ 

๗. วาที่ ร.ต.ประสิทธ์ิ จิยพานิชกุล อาจารย  

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายศุภชัย   นพพรสุวรรณ อาจารย ป.บัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) 

๒. นายกังวาล   นาคศุภรังษี ผูชวยศาสตราจารย Master of Technology Technological 

University of the Philippines 

๓. นายทินโน   ขวัญดี อาจารย D.P.A (Public Administration) 

University of Northern Philippine 

๔. นายอวยพร   โสภณสฤษฎสุข ผูชวยศาสตราจารย D.P.A (Public Administration) 

University of Northern Philippine 

๕. นายสวาง   

 

ฉันทวิทย ผูชวยศาสตราจารย Master of Technology Technological 

University of the Philippines , 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 

๖. นายภชรดิษฐ   แปงจิตต อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

ลาศึกษาตอ 

๗. นางสาวมนฤดี   ผาบสิมมา อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) 
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รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายสุพจน   ปราชญากุล อาจารย ค.อ.ม. (เครื่องกล) 

๒. นายทรงวุฒิ   กระแสอินทร อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(Ph.D.) Norwegian University of 

Science and Technology 

รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายดํารงฤทธ์ิ   ปนประดับ อาจารย ค.อ.บ. (อุตสาหการ) 

๒. นายสมพร    ปยะพันธ อาจารย ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอนวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี)  

๓. นายเลิศพันธ   ศรีเจริญประมง อาจารย ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ )  

รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายสุรพล    มากอุสาห อาจารย ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

๒. นายสรรเสรญิ   กุญชรจันทร อาจารย ค.บ. (โลหะ) 

๓. นายรุง   เศรษฐบุตร อาจารย สถ.บ. (สถาปตยกรรม) 

รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายประณุต  

  

พรหมลักษณ อาจารย 

 

ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอนวิทยา 

ศาสตรและเทคโนโลยี)  

๒. นายเสนห   สัพทานนท อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

๓. นายประสาน   อุฬารธรรม ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 

๔. นายปราโมทย  พลิคามิน  อาจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๕. นายพงระภี   ศรีสวัสดิ์ อาจารย ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

๖. นายอนุวิทย   สนศิริ อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  

ลาศึกษาตอ 

๗. นายสมเกียรติ   เติมสุข  อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ) 

๘. นายดุสิต สิงหพรหมมาศ อาจารย  

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๖ | ๙  

 

รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นายนภดล   

  

กล่ินทอง  อาจารย 

 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค

ศึกษา)  

๒. นายเอนก   สุทธิฤทธ อาจารย บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 

๓. นายสุระศักดิ์   ศรีปาน  อาจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

๔. นายภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 

รายชื่ออาจารยประจําสาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาวโสริยา   ชิโนดม ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

๒. นางสมใจ   

  

หุตะสุขพัฒน

  

อาจารย 

 

คอ.ม. (การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี) 
๓. นางชยศมน   ทรัพยสุขบวร อาจารย ปร.ด (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

๔. นางศิราณี   

 

ศรีกนก ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค

ศึกษา) 
๕. นางสราณีย   สุทธิศรีปก อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
๖. นางหทัยชนก  

  

ตีรณวัฒนากูล อาจารย ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค

ศึกษา) 
๗. นางเพชรา พิพัฒนสันติกุล อาจารย  

รายช่ือบคุลากรสายสนบัสนุน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นางนํ้าออย   จงเสถียร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. (บริหารการจัดการทั่วไป) 

๒. นางสาวจรัสพิมพ จงสถิตเสถียร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ 

การทองเที่ยว)  

๓. นางสาวลัดดาวรรณ   แซซ่ิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.ม. (วิทยาการจัดการ) 

๔. นางสาวกรรณิการ   มาลาไสย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. (การตลาด) 

๕. นางสาวเบญจพรรณ   พลิคามิน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ค.บ.  (สังคมศึกษา)  

๖. นางสาวชุติมา  บัวรุง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ  

การทองเที่ยว) 

๗. นางสาวปราณี เลิศกิจโกศล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
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ลูกจางประจํา 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นางพัชรี ทองแยม พนักงานพิมพดีด (ส.๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

๒. นายสมหวัง โพธ์ิทอง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ.๒) มัธยมศึกษา ปที่ ๖ 

กําลังศึกษาตอระดับ ปวส. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

๓. นางมณเฑียร   เนียมสุข พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ.๒) ประถมศึกษา ปที่ ๔ 

๔. นายไพรัช   แกวศรีงาม พนักงานประจําหองทดลอง (ส.๒) มัธยมศึกษา ปที่ ๖ 

กําลังศึกษาตอระดับ ปวส. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

๕. นายกฤษฎา  ของสวย พนักงานประจําหองทดลอง (ส.๒) มัธยมศึกษา ปที่ ๖ 

๖. นายคําพอง   ภวภูตานนท ผูชวยชางทั่วไป (ช.๒) ประถมศึกษา ปที่ ๖ 

พนักงานเงินรายได 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นางเพียร   โพธ์ิมณี พนักงานสถานที่ มัธยมศึกษา ปที่ ๓ 

๒. นางสาวนภัทร จันทรเลิศ พนักงานสถานที่ ประถมศึกษา ปที่ ๔ 

๓. นางบัวพิศ   หอมหงษ พนักงานสถานที่ ประถมศึกษา ปที่ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ 

แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
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สวนท่ี ๒ 

แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีพันธกิจ ๔ ดาน ที่จะตอง

ดําเนินการ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ในการดําเนินการตามพันธกิจดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีความพรอมทางดานบุคลากร ไมวาจะเปน 

จํานวนบุคลากร ความรู ความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับลักษณะงานของ

แตละบุคคล จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ ตามสายงาน 

โดยบุคลากรทุกคนจะตองไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและเทาเทียมกัน ดังน้ี ๑) การศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน ๒) การทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ๓) การทํา

ผลงาน เพื่อขอกําหนดตําแหนงชํานาญการของบุคลากรสายสนับสนุน และ ๔) การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาตนเอง ทั้งการประชุม การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ 
 

วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ ปฏิบัติภารกิจไดอยาง      

มีประสิทธิภาพ 

๒.  เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

๓.  เพื่อสรางเจตคติที่ดีของบุคลากร 
 

แนวทางการพฒันาบคุลากรตามแผน 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวมการ การฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดู

งาน ประชุมทางวิชาการ หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศและตางประเทศ (ทั้งที่หนวยงาน

ภายในและภายนอกจัดข้ึน) 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน เขารวมการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดู

งานในประเทศและตางประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน) 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอในประเทศ

หรือตางประเทศ 

๔. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปน 

สําคัญ 
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๕. สงเสริมการจัดการความรู เพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง จากการฝกฝนและจาก

ประสบการณที่แฝงอยูในตัวบุคคลมาใชใหเปนประโยชน เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา

งาน 

๖. สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนํา  

๗. ใชหลักการมอบหมายงานควบคูกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment) เพื่อ

พัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน 

๘. สรางเครือขายสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสรางความรวมมือและพัฒนางานในดานตางๆ 

๙. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีความสามารถดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เกี่ยวของกับงาน

ในหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ 

๑๐. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได โดยสงเสริมการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 
 

เปาหมายการดําเนินงาน 

๑. บุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ไดไปเขารวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา   

ดูงาน ประชุมวิชาการ หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษา ๒๕๕๖   

มีจํานวนไมนอยกวา รอยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด  

๒. บุคลากรสายวิชาการ มีผลงานวิจัย หรือ งานสรางสรรค ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ไมนอยกวา ๑ 

ช้ินงาน / คน / ๑ ป 

๓. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่ไดเขารวมการฝกอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ (รายละไมนอยกวา ๑ ครั้ง) ในปการศึกษา ๒๕๕๕ มีจํานวนไม

นอยกวา รอยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ ๒ โครงการ มิ.ย. ๕๖  

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายวิชาการ  

๒. โครงการ/ กิจกรรมดานการจัดการ

ความรู 

๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการจัด 

การความรู 

โครงการ ๒ โครงการ มิ.ย. ๕๖  

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายวิชาการ  

๓. โครงการ/ กิจกรรมดานความรูและ

ทักษะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานความรู

และทักษะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

โครงการ โครงการ มิ.ย. ๕๖  

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายบริหาร 

ฝายวิชาการ 

ภาควิชา 
 

 

๔. จัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศและตางประเทศ (ทั้งที่หนวย 

งานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

๔. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่ไปประ 

ชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานวิชาการ   

ในประเทศและตางประเทศ  

คน ๑๐ คน 

(ไมนับซํ้า) 

มิ.ย. ๕๖  

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายวิชาการ 

ภาควิชา 

 

๕. จัดสงบุคลากรสายวิชาการ ไปฝกอบรม 

สัมมนา หรือ ศึกษาดูงานในประเทศ 

และตางประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายใน

และภายนอกจัดขึ้น) 

๕. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่ไปฝก 

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในประเทศ

และตางประเทศ  

คน ๒๐ คน 

(ไมนับซํ้า) 

มิ.ย. ๕๖  

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายบริหาร 

 

 

๖. สง เสริม /สนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการที่ไปเปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึก 

ษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน/กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ/

๖. จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ไปเปน

ผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยา 

นิพนธภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชา 

การ/กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ/วิทยากรบรรยาย ในประเทศ

คน ๒๐ คน 

(ไมนับซํ้า) 

มิ.ย. ๕๖  

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายบริหาร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

วิทยากรบรรยาย ในประเทศและ

ตางประเทศ 

และตางประเทศ 

๗. สงบุคลากรสายสนับสนุน ไปฝกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ

ตางประเทศ (ทั้งที่หนวยงานภายใน 

และภายนอก จัดขึ้น) 

๗. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ไปฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานใน

ประเทศและตางประเทศ  

คน ๘ คน 

(ไมนับซํ้า) 

มิ.ย. ๕๖ 

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายบริหาร  

๘. บุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแลวเสร็จ 

๘. จํานวนคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

รอยละ รอยละ 

๒๐ 

มิ.ย. ๕๖ 

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายบริหาร  

๙. จัดสงบุคลากรเพื่ออบรมสูตําแหนง

บริหาร 

๙. จํานวนบุคลากรเพื่ออบรมเขาสูตําแหนง

บริหาร 

คน ๑ คน มิ.ย. ๕๖ 

ถึง พ.ค. ๕๗ 

ฝายบริหาร 
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งบประมาณ 

งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มาจาก ๒ แหลง ไดแก 

๑. งบประมาณแผนดิน  

๒. งบประมาณเงินรายไดของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

 

การติดตามประเมินผล 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จะดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ปละ ๑ ครั้ง และ

นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปตอๆ ไป ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยมีการติดตามประเมินผลและนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป คาดวาจะทําใหบุคลากรของ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดรับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ไดอยางมีประสิทธภาพ อันเปนการ

สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ใหพัฒนากาวหนาตาม

แผนพัฒนาคณะไดอยางตอเน่ือง 
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