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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

ประวัติความเป็นมา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม

เป็นภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ในปี พ.ศ. 2513  เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 2 สาขาวิชา คือ ก่อสร้าง และ
อิเล็กทรอนิกส์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2537 จึงได้เปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ .ศ.2540 เปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนเพ่ิมอีก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีเซรามิกซ์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดท าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี และเปิดสอนใน 6 แขนง
วิชาคือ 1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 2. แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3. แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์  4. 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5. แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 6. แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2554 
มีการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  และปัจจุบันคณะได้
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 และเปิดสอน 6 แขนงวิชา 1. แขนงเทคโนโลยีการผลิต 2. เทคโนโลยีเครื่องกล 3. 
เทคโนโลยีโยธา 4. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 6. เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและผังเมือง เปิดหลักสูตรใหม่จ านวน 4 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 3. 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มี
การพัฒนาบุคลากร  โดยการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมและจัดส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง  และมี
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์  ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม และให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งล้วนแต่เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านก าลังคน  ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของชุมชนใน
ท้องถิ่นอีกด้วย 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ปรัชญา 
 คุณธรรมน าความรู้คู่ทักษะ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์กลางทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมและเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยีพัฒนา
อุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ค่านิยมหลักองค์กร ITECH 
 I – Industrial technology เราคือนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 T – teamwork    ร่วมกันท างานด้วยความรัก ความสามัคคี 
 E – ethics   มีจริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณในการท าหน้าที่ 
 C – creativity   คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวก 
 H – happiness Organization เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
อัตลักษณ์ 
 “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 
 
เอกลักษณ์ 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5. บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
 2. การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7. การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. การเสริมสร้างการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 9. การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนการบริการวิชาการ 

ความน า 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานดังกล่าวให้มี
คุณภาพและสัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทีทรัพยากร
สนับสนุนในการด าเนินงาน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริการวิชาการ จึงสนับสนุน
บุคลากรและนักศึกษาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
วิชาการแก่สังคม  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของชุมชนในท้องถิ่น 
 
เป้าหมาย 
 1. นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในท้องถิ่น 
 2. โครงการและกิจกรรมบริการวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
 
นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
 1. การให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคุณภาพ 
 2. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส าหรับชุมชนในท้องถิ่น 
 3. การบูรณาการให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 4. การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในคณะให้ใช้ศักยภาพในการให้บริการแก่ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและเป็น
ที่พ่ึงของท้องถิ่น
ตลอดจนประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

1. การให้บริการทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
คุณภาพ 
2. มีองค์ความรู้ที่สามารถ
ให้บริการทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ส าหรับท้องถิ่นและประเทศใน
อาเซียน 
3. การบูรณาการให้บริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
4. การสนับสนุนหน่วยงาน
ต่างๆ ในคณะให้ใช้ศักยภาพ
ในการให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

1. ติดตามและแระเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 
2. รวบรวมองค์ความรู้โดย
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชน 
3. สร้างและพัฒนาโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการน า
ความรู้สู่การปฏิบัติ 

1. โครงการพัฒนาชุดสาธิตไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ระบบไฟฟ้าในงาน Light 
and Sound” 
3. โครงการอบรมเทคโนโลยีงาน
เชื่อมโลหะเบื้องต้น 
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
5. โครงการจิตอาสาและบริการ
วิชาการเทคนิคการซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แก่
ชุมชน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง 
“เทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ
ชั้นสูง” 
7. โครงการศูนย์ซ่อมและรักษา
จักรยานยนต์ ให้บริการบุคลากร
มหาวิทยาลัยละประชาชนทั่วไป 

นายปริญญา  รจนา 
 

นายปริญญา รจนา 
 
 

นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย 
 

นายสาธิต  ศรีอาจ 
 
 

นายก้องภพ ชาอามาตย์ 
 
 
 

นางลัคนา  จีบแก้ว 
 
 
 

นายศรลักษณ์  พวงใบดี 
 
 

 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
8. โครงการอบรมความรู้แก่
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง “การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์
เล็กเพ่ือการเกษตรและ
จักรยานยนต์ 

นายศรลักษณ์  พวงใบดี 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการ 
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงาน คือ ศูนย์กลาง
ทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมและเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ชุมชน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
 จึงมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็นดังนี้ 

1. การพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
 2. การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7. การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. การเสริมสร้างการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 9. การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ผลการด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 8  โครงการกิจกรรม 
 



 


