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สวนท่ี 1  
ประวัติคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 
ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนาควบคูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกอตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดมีการพัฒนาและเปดสอนคณะตางๆ  จนกระท่ังไดรับจัดตั้งใหเปนหนวยงาน
ระดับคณะมีประวัติความเปนมาตามลําดับ  
 ปการศึกษา 2522 เปดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป   โดยสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร    
 ปการศึกษา 2527 เปดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ รวมท้ังคณะตนสังกัดไดเปลี่ยนชื่อเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และได
ยกเลิก คณะอุตสาหกรรมศิลปเนื่องจากเกิดสภาวะครูลนตลาด    
 ปการศึกษา 2533 เปดสอนระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชางอุตสาหกรรม   
 ป พ.ศ. 2538 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันใหมจากเดิมวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏซ่ึงวิทยาลัย
ครูสวนสุนันทาไดเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา    
 ปการศึกษา 2540 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (2 ป) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส     
 ปการศึกษา 2541 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (2 ป)โปรแกรมวิชาไฟฟา              
 ปการศึกษา 2542 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ    
 ปการศึกษา 2545  เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส    
 ปการศึกษา 2546 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม    
 ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
 ป พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานระดับคณะ  ตามการ
ประกาศการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
 ป พ.ศ. 2548 เปดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานสถาปตยกรรม   
 ป พ.ศ. 2549 เปดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการอาคาร 
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย     
 ป พ.ศ.2553  เปดสอนระดับปริญญาตรี  จํานวน 3 สาขา ไดแกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 2 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ  สาขาวิชาตกแตงภายในและการจัด
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นิทรรศการ  และหลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วศ.บ.) ซ่ึงเปน
หลักสูตรดานวิศวกรรมเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย       
 ป พ.ศ. 2555 เปดสอนสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี   
 ป พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต (สถบ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
หลักสูตร 5 ป  และ  
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให      
กับนักศึกษาของคณะรวมท้ังสิ้น 12 สาขาวิชา 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
  1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ืองานสถาปตยกรรม 
  4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 
  5. สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 
  6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  7. สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ 
  8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
  9. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
  10.สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
  11.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
   11.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
   11.2 แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
   11.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
  12.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ 
   12.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
   12.2 แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ 
   12.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ 
 
 แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางแขงขันกันมากข้ึนดังนั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงตองพัฒนาดานการเรียนการสอนเพ่ือกาวใหทันโลกและใหมีศักยภาพดาน
บริการการศึกษาในระดับมาตรฐานใหเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาประเทศ 
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สวนท่ี 2  
โครงสราง 

2.1 โครงสรางการบริหารของหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี / ผูอํานวยการ 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานฯ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยฯ 

หัวหนาสาขาวิชา 
การจัดการอุตสาหกรรม 

หัวหนาสาขาวิชา 
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

หัวหนาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

หัวหนาสาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากรอาคาร 

หัวหนาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ืองานสถาปตยกรรม 

หัวหนาสาขาวิชา 
ออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนาสํานักงาน 

หัวหนาฝาย 
บริการการศึกษา 

 
 

หัวหนาฝาย 
บริหารงานท่ัวไป 

 

หัวหนาฝาย 
กิจการนักศึกษา และ 

ศิลปวัฒนธรรม 
 

หัวหนาฝาย 
นโยบาย/แผนและ ประกันคุณภาพ 
  
 

หัวหนาสาขาวิชา 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หัวหนาสาขาวิชา 
สถาปตยกรรม 

หัวหนาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีไฟฟา 

หัวหนาสาขาวิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หัวหนาสาขาวิชา 
อุตสาหกรรมการพิมพ 

หัวหนาสาขาวิชา 
การออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ 
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2.2 โครงสรางภาระงานของหนวยงาน  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี / ผูอํานวยการ 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานฯ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยฯ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ 
 1.3 งานIT/โสตฯ 
 1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
 1.5 งานบุคลากร 
 1.6 งาน ISO 

1.ฝายนโยบาย/แผนและ 
  ประกันคุณภาพ 
 1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/          
      งบประมาณ 
 1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล 
      ปฏิบัติราชการ 
 1.3 งานประกันคุณภาพ 

หัวหนาสํานักงาน 

1.ฝายพัฒนางานวิจัย 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจยั 
  1.2 งานเผยแพรผลงานวิจยั 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแกสังคม 
  1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน 
  1.6 งาน U-ranking  

1.ฝายบริการการศึกษา 
 1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
 1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
 1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลขอมูล 
 1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ 
 1.5 งานฝกประสบการณวิชาชีพ 
  

1.ฝายกิจการนักศึกษา 
   และ ศิลปวัฒนธรรม 
 1.1 งานกิจการนักศึกษา 
 1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
 1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
 1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

2.ฝายคลังและพัสดุ 
 2.1 งานการเงิน งานบัญชี
งบประมาณ 
 2.2 งานพัสด ุ

2. ฝายวิเทศสัมพันธ 
 2.1 งานวิเทศ 
 2.2 งานอาเซียน 

หลักสูตร 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม   สาขามาตรวิทยาและระบบคณุภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภยัและอาชีวอนามัย สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรอาคาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ืองานสถาปตยกรรม สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดยี 
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ สาขาวิชาสถาปตยกรรม  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ   สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 
  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ       - แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
  - แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ     - แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
  - แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ    - แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
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สวนท่ี 3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การลงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมบนเว็บไซต 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

1. รับขอมูลรายการกิจกรรมประชาสัมพันธบนเว็บไซตคณะฯ 
1.1 รับขอมูลขาวสารกิจกรรม ท่ีจําใชสําหรับนําข้ึนประชาสัมพันธบนเว็บไซตของคณะฯ 

2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตกแตงภาพ ออกแบบกราฟกและนําขอมูลข้ึนประชาสัมพันธ
บนเว็บไซต 
2.1 เม่ือไดมูลขาวสารกิจกรรม ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วาตรงตามท่ีไดแจงไว

ขางตนหรือไม 
2.2 ออกแบบรูปแบบการจัดวางขอความและรูปภาพประกอบบนเว็บไซต 
2.3 ออกแบบและตกแตงภาพสําหรับประชาสัมพันธ 
2.4 เม่ือไดขอมูลครบ ทําการนําขอมูลท้ังหมดอัพโหลดข้ึนประชาสัมพันธบนเว็บไซต และตกแตง

ใหอยูในรูปแบบท่ีวางไว 
2.5 ตรวจพิสูจนอักษร  

3. ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและการแสดงผลของขอมูลบนหนาเว็บไซต 
3.1 ตรวจสอบความถูกตองของการแสดงผลขอมูลและรูปภาพประกอบบนหนาเว็บไซต (อยาง

นอย 2 เว็บ 
บราวเซอร)   

4. รายงานผลการปรับปรุงขอมูลไปยังผูท่ีมอบหมายงาน 
4.1 รายงานผลการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมกับผูมอบหมายงาน 

 
ผังการดําเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
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