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ฝายบริหาร/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สวนท่ี 1  

ประวัติคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
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ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนาควบคูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกอตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดมีการพัฒนาและเปดสอนคณะตางๆ  จนกระท่ังไดรับจัดต้ังใหเปนหนวยงาน
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 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 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
นิทรรศการ  และหลักสูตรดานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วศ.บ.) ซ่ึงเปน
หลักสูตรดานวิศวกรรมเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย       
 ป พ.ศ. 2555 เปดสอนสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี   
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 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 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
   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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 โครงสรางภาระงานของหนวยงาน  คณบดี / ผูอํานวยการ 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายแผนงานฯ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยฯ 

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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สวนท่ี 3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การบริการการเรียนการสอน 
ข้ันตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
      
 1. กรณีของหองเรียน 

  1.1 รับแจงปญหาทางโทรศัพทหรือจากผูรับบริการโดยตรงในการใชงานสื่อการเรียนการสอน 

          -  รับบริการแจงปญหาเขามายังหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

  1.2 เจาหนาท่ีดําเนินแกปญหาตามท่ีไดรับแจง 

           -  รับเรื่องและรายละเอียดของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  1.3 ตรวจเช็คอุปกรณพรอมอธิบายปญหาท่ีเกิดใหผูรับบริการทราบถึงปญหา 

        -  ตรวจสอบสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เชน  การปด-เปด สัญญาณการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ  

ข้ัวตอสัญญาณปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร 

 2. กรณีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

  2.1  ตรวจสอบอุปกรณและจัดเตรียมอุปกรณ คอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน ใหกับ  

อาจารย หรือวิทยากร กอนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

        -  จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร  ตรวจเช็คความพรอมของไมล ลําโพง โปรเจ็คเตอร

ใหกับอาจารยหรือวิทยากร 

  2.2 ตรวจสอบความพรอมคอมพิวเตอรของผูอบรม 

        -  ตรวจเช็คความพรอมของฮารดแวร เชน เมาส  คียบอรด หูฟง  ซอฟตแวร เชน  

ระบบปฏิบัตกิาร  ชุดโปรแกรมสํานักงาน หรือโปรแกรมท่ีใชประกอบการอบรม 

  2.3  ตรวจสอบอุปกรณหลังใชงาน 

      -  หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณท่ีใชงานเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว

และจัดเก็บเขาท่ีเพ่ือใหพรอมท่ีจะใชงานในชวงเวลาถัดไป 

 


