ประว ัติ

ิ ธิ์ อุปกิจ
อาจารย์อภิสท

ิ ย์เก่า
กรรมการสมาคมศษ
มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร
ั ันธ์
ิ สมพ
ฝ่ายสมาชก

…………………………………………………………………………………………………………………
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายอภิสิทธิ์ อุปกิจ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Apisit Upakit
๒. ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
และ E-mail , ID Line
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-522 -6637
โทรสาร : 02-522-6637
มือถือ : 089-921-3811
E-mail: apisit.upakit@gmail.com
id Line kung_pnru
๕. ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่จบ พ.ศ.2537 สถาบันราชภัฏพระนคร
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีทสี่ าเร็จการศึกษา พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๖. ประสบการณ์ทางาน
ปีพ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๒
ฝ่ายวิศกรรมและบริการ บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จากัด
ปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีพ.ศ.๒๕๔๕ - ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๗. หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๕ – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙- ๒๕๕๓ กรรมการและเลขานุการหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คณะกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาในอุดมคติเขตภาคกลางของสานักงาน
การอุดมศึกษาแห่งชาติ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๘.สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- การจัดการอุตสาหกรรม
๙.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ(โดยระบุสถานภาพในการ
ทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย)
๙.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทาเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปี
ที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี)
อภิสิทธิ์ อุปกิจวิชัย แหวนเพชร นัคกนก รักษาทรัพย์ กุสุมา พลาพรม (2558). “ความต้องการสวัสดิการ
และการฝึกอบรมของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
1. วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพมหานคร
อภิสิทธิ์ อุปกิจศักรินทร์ ทองทิพย์ และ สมรรคชัย คานึงผล (2559). “การลดความสูญเสียในระบบ
กระบวนการผลิตฝาจีบ บริษัทฝาจีบ จากัด (มหาชน): Reducing Losses in the
Manufacturing Process Bottle Caps in Crown Seal Public Limited”. ใน การจัดแสดง
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 1. 28-29 กรกฏาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี
ApisitUpakit(2016). “The status of Safety Operation of Production Staffs, Rodent Stock
Company” in The 2nd Conference on Management and Sustainability in Asia. 1-3
September 2016 at KKR Hotel in Hiroshima, Japan.

อภิสิทธิ์ อุปกิจและศศิมาภรณ์ พรพงษ์.“ความคิดเห็นของพนักงานต่อมุมมองด้านการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท ยันม่าร์เอส. พี. จากัด”ใน การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, มหาสารคาม
อภิสิทธิ์ อุปกิจ และ ลลิตาอะทะถ้า.“การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของช่างสายอากาศ การไฟฟ้านคร
หลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครStudy of the cause of the accident of the antenna
technician Metropolitan Electricity Authority khlong-toey, Bangkok”ใน การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, จังหวัดกาแพงเพชร
๑๐. ประสบการณ์การฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการ/Certificate of Completion
Jun

2017

Penang MALAYSIA

September 2016

Presented at UPCITY/DREAM/COMSA .Hiroshima JAPAN

March

2015

Robots Manufacturing KOREA

May

2014

UTM University MALAYSIA & SINGAPORE

September 2013 Student Affairs Training Program.University of Missouri-St Louis. USA
May
October

2008 PCC The Executive Seminar. Brigham Young University Hawaii. USA
2003 Vietnam National University Hanoi
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