
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 



ค าน า 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านครูช่าง
และบัณฑิตนักปฏิบัติการ ที่มีความรอบรู้ทางทฤษฏีและทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ จะส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และกรอบ นโยบายการบริหารงานที่ดีได้ น้ัน ต้องมีการ
วางแผนด้านบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการที่ดี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้จัดท าแผน บริหารและ พัฒนาบุคลากร  ประจ าปี การศึกษา  ๒๕๕๘ ของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขึ้นเพื่อมุ่งให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ  และท างานอย่างมีความสุข  ซึ่งแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว เป็นแผนการพัฒนาที่
ตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และครอบคลุมถึงเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ ต่อไป 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม) 
                                                                                            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                                                                             สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 
ค าน า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       ๑ 
- ประวัตคิวามเป็นมา         ๑ 
- ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์      ๓ 
- ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ๔ 
- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร      ๕ 
- ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร        ๖ 

 

ส่วนที่ ๒ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    ๑๑ 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- หลักการและเหตุผล         ๑๑ 
- วัตถุประสงค ์         ๑๑ 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)     ๑๑ 
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร        ๑๔ 
- เป้าหมายการด าเนินงาน        ๑๕ 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร      
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

- งบประมาณ          ๑๗ 
- การติดตามประเมินผล        ๑๗ 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        ๑๗ 

 

ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ก 

 
 
 

 
 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๑  
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ประวัติความเป็นมา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่จัดตั้ง

ขึ้นมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อจัดการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 

๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปานเพชร 
ชินินทร เป็นผู้ประสานงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามค าสั่งที ่๑๕๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 

๑๕ มีนาคม  ๒๕๔๙ เริ่มต้นก่อตั้ง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จากการคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรม  
การจัดต้ังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานคณะกรรมการ
ผู้บริหารและคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง  
กล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ในวิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพ รวม ๑๖ คน ร่วมพิจารณาการแบ่งส่วนราชการ  และภาระงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยให้มี 
๑ ส านัก ๒ ภาควิชา คือ 

๑.  ส านักงานคณบด ี
๒.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชา  
 - กสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 - กสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 
 - กสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 - กสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
 - กสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
๓. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา  
 - กสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 - กสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 - กสาขาวิชาเทคนิคศึกษา 
๒๘ มีนาคม  ๒๕๔๙ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาห  

กรรม  
๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการ  ออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๑dกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีประกาศแต่งต้ัง นายสมยศ อัมหิรัญ 

เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามค าสั่งที ่๐๙๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๒  
 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา  ให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี ้

๑. ส านักงานคณบด ี
๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
๓. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

  

รายนามคณบด ี(ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปานเพชร ชนินทร  
 เป็นผู้ประสานงาน ตัง้แต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐  
๒. อาจารย์สมยศ อัมหิรัญ    

    ด ารงต าแหน่งคณบด ีตั้งแต่วันที ่๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที ่๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม    

   รักษาการคณบด ีตั้งแต่วันที ่๒ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๓  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม    

ด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม    

ด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน 
 

สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานคณบด ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตั้งอยูภ่ายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  
อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ด้านถนนนราธิวาสราชนครินทร ์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

 โทร : ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๓๓๓ 
 โทรสาร : ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๓๙   
 

แผนที่การเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๓  
 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ 
 

ปณิธาน  
มุ่งมั่น สร้างสรรค ์บัณฑิตวิชาชีพที่สมบูรณ์สู่สังคม 
 

วิสัยทัศน์  
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
 

พันธกิจ  
๑.  ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.  พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๓.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา  
๔.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 
๕.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

เป้าประสงค ์
๑. บัณฑิตมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพ 
๒. เพิ่มมูลค่าจากงานวิจัย 
๓. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยแีละการศกึษา 
๔. บริหารจัดการและประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๔  
 

ค่านิยมและสมรรถนะหลักขององค์การ 
มีความรับผิดชอบ  กอปรด้วยคุณธรรม เลิศล้ าความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกัน ยึดมั่นสร้างความ

เชี่ยวชาญงานที่ปฏิบัต ิ

ค าอธิบาย 

U หมายถึง Unity (มีความสามัคคีรวมเป็นหน่ึงเดียว ) บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีใจรวมกันเป็นหนึ่ง
เดียว มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมใจกันท างาน เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการเป็นหลัก 

T หมายถึง Talent (ความสามารถพิเศษ) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการฝึกฝน จนมี
ความสามารถที่โดเด่นเฉพาะ แตกต่างจากบุคคลอื่น 

K หมายถึง Keen (ความเช่ียวชาญ ) บุคลากรใฝ่หาความรู้ มุ่งพัฒนาตนเอง ให้มีความเช่ียวชาญทั้งใน
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

อัตลักษณ์ของสถาบัน 
บัณฑิตนักปฏิบัติ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๑. คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๒. การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ ์
๓. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน 
๔. การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
๕. การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๕  
 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
การแบ่งส่วนราชการ  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง

การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๔ ตอน
พิเศษ ๑๖๓ หน้า ๑๔ วันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ดังนี ้

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ (Organization Chart) 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน ๕๖ คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 

๔๐ คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑๖ คน 

จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2558 

คณ
ะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

5 - - - 22 5 - - 7 1 - - 34 6 - - 

5 27 8 40 

ตารางแสดงรายชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ และ คุณวุฒ ิอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาที่ส าเร็จการศึกษา) 
หมายเหตุ 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1. นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 

2. นายพูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ อาจารย ์ ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 

3. นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

4. นายนรินทร์ จีระนันตสิน อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ศึกษาต่อ 

5. นายพนัสชัย ศรีบ ารุง อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ศึกษาต่อ 

6. ร้อยตรีประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล อาจารย ์ Ph.D. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

7. ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

8. นายศุภชัย นพพรสุวรรณ อาจารย ์ ป.บัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาที่ส าเร็จการศึกษา) 
หมายเหตุ 

9. ผศ.กังวาล นาคศุภรังษ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Technology 
 

10. ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.  
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 

 

11. นายทินโน ขวัญดี อาจารย ์ Master of Technology 
 

12. ผศ.อวยพร โสภณสฤษฎ์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Technology 
 

13. นายภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ศึกษาต่อ 

14. นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมการขึ้นรูปโลหะ) 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 

15. นายเลิศพันธ์ ศรีเจริญประมง อาจารย ์ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

16. นายสมพร ปิยะพันธ์  อาจารย ์ ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 

17. นายด ารงฤทธิ์ ปิ่นประดับ อาจารย ์ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

18. นายมารุต เขียวแก่ อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

19. นายทรงวุฒิ กระแสอินทร์ อาจารย ์ Ph.D. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 

20. นายสุรพล มากอุส่าห์ อาจารย ์ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
 

21. นายรุ่ง เศรษฐบุตร อาจารย ์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
 

22. นายสรรเสริญ กุญชรจันทร์ อาจารย ์ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาที่ส าเร็จการศึกษา) 
หมายเหตุ 

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. นายประณุต พรหมลักษณ์ อาจารย ์ ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 

2. นายเสน่ห์ สัพทานนท์ อาจารย ์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาการ 
อาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

 

3. ผศ.ประสาน อุฬารธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 
 

4. นายปราโมทย์ พลิคามิน อาจารย ์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

5. นายอนุวิทย์ สนศิริ  อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ศึกษาต่อ 

6. นายสมเกียรติ เติมสุข อาจารย ์ วศ.ม.  
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ) 

 

7. นายดุสิต สิงห์พรหมมาศ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

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

9. นายภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย อาจารย ์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 

10. นายเอนก สุทธิฤทธ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)  

11. 
 

นางสาวชนิดา ป้อมเสน อาจารย ์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) บรรจุ  
2 ก.พ. 58 

สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

12. นางหทัยชนก ตีรณวัฒนากูล อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา) 

 

13. ผศ.ศิราณี ศรีกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาที่ส าเร็จการศึกษา) 
หมายเหตุ 

14. ผศ.โสริยา ชิโนดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.  
(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

 

15. นางชยศมน ทรัพย์สุขบวร อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 

16. นางสราณีย์ สุทธิศรีปก อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 

17. นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ อาจารย ์ ค.อ.ม. (การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 

18. นางเพชรา พิพัฒน์สันติกุล อาจารย ์ ค.ด.  
(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 

ต าแหน่ง 

ระดับการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 5 2 - 7 

พนักงานราชการ - - - - - 

พนักงานเงินรายได้ 3 - - - 3 

ลูกจ้างประจ า 6 - - - 6 

ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 

รวม 9 5 2 - 16 
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ตารางแสดงรายชื่อ ต าแหน่ง และ คุณวุฒ ิบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(สาขาที่ส าเร็จการศึกษา) 
1. นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร จนท.บริหารงานทั่วไป ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
2. นางน้ าอ้อย จงเสถียร จนท.บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. (บริหารการจัดการทั่วไป) 
3. นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น จนท.บริหารงานทั่วไป น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)  
4. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญา จนท.บริหารงานทั่วไป บธ.บ. (การตลาด) 
5. นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน จนท.บริหารงานทั่วไป ค.บ. (สังคมศึกษา) 
6. นางสาวชุติมา บัวรุง่ จนท.บริหารงานทั่วไป ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
7. นางสาวปราณี เพชรสกุลชัย จนท.บริหารงานทั่วไป บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
8. นางพัชรี ทองแย้ม ลูกจ้างประจ า มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
9. นายสมหวัง โพธิ์ทอง ลูกจ้างประจ า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ช่างไฟฟ้า) 
10. นางสาวนภัทร จันทร์เลิศ  พนักงานรายได้ ประถมศึกษา ปีที่ 4 
11. นายค าพอง ภวภูตานนท์ ลูกจ้างประจ า ประถมศึกษา ปีที่ 6 
12. นายไพรัช แก้วศรีงาม ลูกจ้างประจ า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ช่างไฟฟ้า) 
13. นางเพียร โพธิ์มณี พนักงานรายได ้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
14. นางมณเฑียร เนียมสุข ลูกจ้างประจ า ประถมศึกษา ปีที่ 4 
15. นางบัวพิศ หอมหงษ์ พนักงานรายได้ ประถมศึกษา ปีที่ 6 
16. นายกฤษฏา ของสวย ลูกจ้างประจ า มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีพันธกิจ ๔ ด้าน ที่จะต้อง

ด าเนินการ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
การด าเนิน การตามพันธกิจ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีความพร้อมทางด้ านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น
จ านวนบุคลากร ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับลักษณะงานของ
แต่ละบุคคล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ ตามสายงาน
โดยบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาต นเองอย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียมกัน ดังนี้ ๑) การศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ๒) การท าผลงาน ทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ๓) การท า
ผลงาน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งช านาญการของบุ คลากรสายสนับสนุน และ ๔) การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเอง ทั้งการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  ให้มีความรู้ ความสามารถ  ปฏิบัติภารกิจได้อย่าง  มี

ประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๓.  เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของบุคลากร 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)  
จุดแข็ง (S) 
๑. ด้านการบริหารจัดการ 

๑.๑ หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะฯ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระได้ 
๑.๒ มีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณา

การ 
๑.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในกระบวนการเรียน การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๔ จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และมีระบบเทียบโอน 
๑.๕ มีหลักสุตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถในการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
๑.๖ มีโครงการฝึกวิชาชีพในทุกหลักสูตรของคณะ 
 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๑๒  
 

๒. ด้านบุคลากร 
๒.๑ บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคีวามรู้ ความสามารถ และศักยภาพสูง 
๒.๒ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนตรงกับสาขา และมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์มีความมุ่งมั่นในการบริหารคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้า ได้รับการยอมรับจากสังคม

ภายนอก 
๓. ด้านบัณฑิต 
 ๓.๑ บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคีวามรู้ ความสามารถ และศักยภาพสูง 
 ๓.๒ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนตรงกับสาขา และมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์มีความมุ่งมั่นในการบริหารคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้า ได้รับการยอมรับจากสังคม
ภายนอก 

๔. ด้านสภาพที่ตั้ง 
 สถานที่ตั้งของคณะฯ อยู่ในใจกลางของความเจริญหรือย่านธุรกิจ การคมนาคมสะดวก สามารถพัฒนาต่อไป

ได้อย่างกว้างขวาง 
 

จุดอ่อน (W) 
๑.  ด้านการบริหารจัดการ 

๑.๑  สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษายังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
๑.๒  ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ๑.๓ ขาดผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๑.๔ ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรยังมีน้อย 
 ๑.๕  ขาดการท างานเป็นทีม 
 ๑.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๒. ด้านบุคลากร 
 ๒.๑ บุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ 
 ๒.๒ บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ 
 ๒.๓ การสื่อสารภายในยังขาดประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ บุคลากรขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ๒.๕ บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ๒.๖ สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ด้านสภาพที่ตั้ง 

ไม่มีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการรองรับได้ทุกสาขาวิชา ภายใต้สังกัดคณะฯ 

๔. ด้านภาพลักษณ์ 
 คณะฯ ไม่มีภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงให้เป็นถึงความเป็นครูวิชาชีพที่ชัดเจน 
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โอกาส (O) 
๑. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีความต้องการก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดโอกาสให้มีการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคน เปิดโอกาสให้

สถานศึกษาจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และสามารถเทียบโอนได ้
๓. สามารถขยายโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
๔. วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
๕. สามารถรับงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
๖. มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๗. มีบุคลากรที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
 

อุปสรรค (T) 
๑. มีคู่แข่งขันมาก 
๒. ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง 
๓. นโยบายภาครัฐ เรื่องครูวิชาชีพไม่ชัดเจน 
๔. คณะฯ ได้รับงบประมาณจ ากัดในการพัฒนาบุคลากร เพือ่สนองความต้องการในการผลิตก าลังคน 
๕. การจัดงบประมาณของรัฐในการพัฒนาการศึกษายังไม่สมดุล 
๖. นโยบายในเรื่องโอกาสของการจัดสรรอัตราก าลัง และการพัฒนาอาจารย์ รวมทั้ง บุคลากรสายสนับสนุนไม่มี

ความชัดเจน 
๗. การเปิดตลาดการค้าเสรี ท าให้สถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ามาเปิดรบันักศึกษามากขึ้น ท าให้การแข่งขัน

สูงขึ้น 
๘. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานของรัฐ ยังไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ | ๑๔  
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
๑. สง่เสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเขา้รว่มการ การฝกึอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษางาน 

ประชุมทางวิชาการ หรือ น าเสนอผลงานวชิาการ ในประเทศและต่างประเทศ (ทั้งทีห่น่วยงานภาย 
ในและภายนอกจดัขึน้) 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนบัสนนุ เขา้ร่วมการฝกึอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ (ทั้งทีห่น่วยงานภายในและภายนอกจดัขึ้น) 

๓. สง่เสรมิและสนบัสนนุให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนบัสนนุไปศกึษาตอ่ในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

๔. สง่เสรมิและสนบัสนนุให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถพฒันาเทคนคิวธีิการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็น 
ส าคญั 

๕. ส่งเสริมการจัดการความรู ้เพื่อให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝนและจากประ 
สบการณ์ทีแ่ฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพฒันาบุคลากรและการพัฒนางาน 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า  
๗. ใชห้ลักการมอบหมายงานควบคูกั่บการมอบอ านาจในการปฏบัิติงาน (Empowerment) เพือ่

พัฒนาบุคลากรให้สามารถพฒันาศกัยภาพในการท างานเพิม่ขึ้น 
๘. สร้างเครือข่ายสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานในด้านต่างๆ 
๙. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความสามารถด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
๑๐. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมการจัดท าคูม่ือการ

ปฏิบัติงาน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. โครงการ /กิจกรรม ด้านการพั ฒนาการ
เรยีนการสอน 

๑. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านกา ร
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ ๒ โครงการ ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายวิชาการ  

๒. โครงการ /กิจกรรมด้ านการจั ดการ
ความรู้ 

๒. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านการจัด  
การความรู้ 

โครงการ ๒ โครงการ ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายวิชาการ  

๓. โครงการ /กิจกรรมด้านความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

๓. จ านวนโครง การ /กิจกรรมด้านความรู้
และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

โครงการ ๒ โครงการ ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ภาควิชา 
 

 

๔. จัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุ ม
วิชาการหรื อน าเสนอผลงานวิ ชาการใน
ประเทศ และต่างประเทศ (ทั้งที่หน่วย 
งานภายในและภายนอกจัดข้ึน) 

๔. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ที่ไปประ  
ชุมวิชาการ /น าเสนอผลงานวิชาการ    
ในประเทศและต่างประเทศ  

คน ๑๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ส.ค. ๕๘  

ถึง ก.ค. ๕๙ 
ฝ่ายวิชาการ 
ภาควิชา 

 

๕. จัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปฝึกอบรม 
สัมมนา  หรือ ศึกษา ดูงานในประเทศ  
และต่างประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายใน
และภายนอกจัดข้ึน) 

๕. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ที่ไปฝึก  
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ในประเทศ
และต่างประเทศ  

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายบริหาร 
 

 

๖. ส่งเสริม /สนับสนุนให้ บุคลากรสาย
วิชาการที่ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ /ที่ปรึก  
ษา /กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน /กรรมการวิ ชาการ /กรรมการ
วิชา ชีพ  ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ /

๖. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ไปเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยา 
นิพนธ์ภายนอกสถาบัน /กรรมการวิชา  
การ/กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ/วิทยากรบรรยาย ในประเทศ

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ส.ค. ๕๘  

ถึง ก.ค. ๕๙ 
ฝ่ายบริหาร 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วิทยากรบรรยาย ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

และต่างประเทศ 

๗. ส่งบุคลากรสายสนับสนุ น ไปฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ทั้งที่ หน่ วยงานภายใน  
และภายนอก จัดข้ึน) 

๗. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชา การ 
ไปฝึกอบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน ใน
ประเทศและต่างประเทศ  

คน ๑๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายบริหาร  

๘. บุคลากรสายสนั บสนุ นจัดท า คู่มือการ
ปฏิบติังานที่รับผดิชอบแล้วเสรจ็ 

๘. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
๒๐ 

ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายบริหาร  

๙. จัดส่งบุคลากรเพือ่อบรมสูต่ าแหน่ง
บริหาร 

๙. จ านวนบุคลากรเพื่ออบรมเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหาร 

คน ๕ คน ส.ค. ๕๘  
ถึง ก.ค. ๕๙ 

ฝ่ายบริหาร 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘| ๑๗  
 

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร มาจาก ๒ แหล่ง ได้แก่ 
๑. งบประมาณแผ่นดิน  
๒. งบประมาณเงินรายได้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 

การติดตามประเมินผล 
คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม จะด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ปีละ ๑ ครั้ง และ

น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีต่อๆ ไป ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หากมี การปฏิ บัติตามแผนพั ฒนาบุคลากรอย่ างต่อเนื่อง โดยมี การติดตามประเมิ นผลและน า ผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี คาดว่าจะท าให้บุคลากรของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิ บัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภาพ อันเป็นการ
สนับ สนุนการด า เนินงานตามประเด็ นยุทธศาสตร์ ของคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ พัฒนาก้ าวหน้ าตาม
แผนพัฒนาคณะฯไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง 

 
  

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
 
 


