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ส่วนที่ 1 
ส่วนน ำ 

ประวัติควำมเป็นมำ 
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 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 
ปรัชญำ 
 คุณธรรมน าความรู้คู่ทักษะ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์กลางทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมและเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยีพัฒนา
อุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ค่ำนิยมหลักองค์กร 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 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. การพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
 2. การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7. การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. การเสริมสร้างการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 9. การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควำมน ำ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานดังกล่าวให้มี
คุณภาพและสัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทีทรัพยากร
สนับสนุนในการด าเนินงาน การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถภาพท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึง
สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางกิจกรรมส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตลอดจนการศึกษาดูงาน  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ สามารถน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 3. เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามก าหนดและบรรลุผลตามพันธกิจของคณะ 
 
เป้ำหมำย 
 1. นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป 
 2. โครงการและกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
 
นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและศาสนาที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการพัฒนาตนเอง และสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 3. ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ แก่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรด ำเนนิงำนท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (1 มิถุนำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ หมำยเหตุ 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิ
ปัญญา และรักษา
สิ่งแวดล้อม” 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
- บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และบุคลากร 

50,000  

  โครงการถวายเทียนพรรษา 
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ถวายเทียนเข้าพรรษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และบุคลากร 

10,000  

  โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2558 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง 

20,000  



กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ หมำยเหตุ 
ประจ าปี 2558  
- บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
และบุคลากร 

  โครงการบริการวิชาการอบรม
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและส ารวจ
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการอบรมความรู้
ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
และส ารวจสถาปัตยกรรมใน
ท้องถิ่น 
- บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
- ความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
- การน าความรู้ไปใช้ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

40,000  

  โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสืบ

40,000  



กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ หมำยเหตุ 
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
- ความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
(1 มิถุนำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559) 

รหัสโครงกำร  :  
ชื่อโครงกำร :   
ประเภทงบประมำณ : ………………………………..………. งบประมำณจัดสรร........................................... บำท 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ชื่อ – สกุล :  ...................…………………………………………………………………..…... 
1.2 ต าแหน่ง  :  ..................................................................................... ............................................ 
1.3 สังกัด : ……………………………………………………………………………………………….. 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ และแผนปฏิบัติการ 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก…………………………………………… 

............................................................................................................................. ..................... 

.................................................................................. ................................................................ 
 2.2 เป้าหมาย 
   บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
       ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม Output /Outcome (ระบุ).......................................... 

............................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ..................... 

....................................................................... ........................................................................... 
 ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก........................................................... 
.......................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ..................... 

 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.......................................................................................................  
...................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ..................... 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ..............บาท คิดเป็นร้อยละ ...............ของงบประมาณ 
      งบประมาณ ทั้งหมด เพราะ.............................................................................................. 
................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ..................... 

   เบิกจ่ายตามจ านวนงบประมาณที่โครงการได้รับอนุมัติ  จ านวน .....................บาท  
                          (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่งานคลังแล้ว) 



   เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด   จ านวน ...............บาท (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่งานคลังแล้ว)  
      และเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ....................บาท คิดเป็นร้อยละ ........... 
      ของงบประมาณท้ังหมด เพราะ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..................... 

 2.4 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
   ไม่มี 
   มี (ระบุ)..................................................................................................... ......................... 

...................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. ..................... 
 2.5 แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
   มี (ระบุ).............................................................................................................................. 

....................................................................................................................... ........................... 

............................................................................................................................. ..................... 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณส ำหรับทุกข้อมูล ...ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 


