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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบุร ี
ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชากรในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จํานวน 400 คน การสุมตัวอยางใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามพ้ืนท่ีจังหวัด 
และกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ บุคคลทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา และผูนําชุมชน จากนั้นใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมกับการวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว และทดสอบคาเฉล่ีย        
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 ผลการวิจัยพบวา ความตองการตอการรับบริการวิชาการ 1) ดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก 2) ดานรูปแบบโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ดานสถานท่ีโดยรวมอยูในระดับมาก                
4) ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก 5 ลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย การพัฒนา
ความเปนผูนํา การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน เม่ือจําแนก
ตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการ
ของเชฟเฟ โดยรวม พบวา นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนาํชุมชน            
มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษา                  
กับบุคคลท่ัวไปมีความตองการไมแตกตางกัน จําแนกตามพ้ืนท่ี จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ โดยรวม พบวา            
แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน  
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Abstract 
 

         The objective of this research is to study the demand for academic services of people 
who live in the areas of Chanthaburi, Rayong, and Trat in response to the academic services 
organized by the Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni 
Rajabhat University in Chanthaburi. There is a sample population of 400, whom locally live in 
Chanthaburi, Rayong, and Trat, has been selected by applying the method of Stratified Random 
Sampling and defining the proportion of the sampling groups. The researcher has organized          
the sample population into 3 sampling groups which are individuals, students, and community 
leaders. Then the method of Purposive Sampling has been deployed and the tool used for collecting 
data is the questionnaire forms. Statistical tools used in this research are the percentage value, 
average value, standard deviation value in conjunction with One-Way Anova and Sheffe’s analysis.  
         The research yields the results for the demands of academic services which are as follows; 
1) in terms of the overall contents, the demand is at high level, 2) in terms of forms(or models), 
the demands is also at high level, 3) in terms of the premises, the value is also at high level,          
and 4) in terms of the curriculum, there are top-five categories that received high values which   
are the uses of computer networks, leadership development, fundamental usage of the computers, 
energy-saving practices, and alternative energy sources. When organized by the types of the sampling 
groups, the research has found that the overall findings are almost identical and when conducting 
the paired-test by using the method of Sheffe’s analysis, the overall result has shown that when 
group of students paired with group of community leaders against the group of individuals paired 
with the group community leader, this has produced the value of statistical significant differences 



 

of .05. As for the students and the individuals, the demands are hardly different and when categorized 
them according to the areas of Chanthaburi, Rayong, and Trat, the findings are, in overall, indifferent. 
When conducting the Sheffe’s paired-test, the results have shown that, in overall, each province 
has similar demands. 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การใหบริการวิชาการแกชุมชนเปนหนาท่ีประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในฐานะท่ีเปน
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนแหลงทางวิชาการขั้นสูง          
มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและความรูเพียงพอท่ีจะใหบริการแกชุมชน เผยแพรวิชาการซ่ึงจะชวยให
ประชาชนมีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้นจึงควรจะเปนศูนยบริการวิชาการ     
ท่ีแทจริง โดยเฉพาะในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ทําการสอน วิจัยและใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู(สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
2547 : 2) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตั้งอยูในจังหวัดจันทบุรี อยูภูมิภาคตะวันออก และ       
จากพรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา        
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ควรมีการมุงเนนการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรม          
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะใหเปนมหาวิทยาลัยแนวหนาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง  
อันจะทําใหมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง และบทบาทท่ีสอดคลองกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวฯ ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร ถือเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแก
สังคม แตเนื่องจากการใหบริการวิชาการท่ีผานมา อาจจะไมไดตรงตามความตองการของสังคมอยาง
แทจริง จึงจําเปนตองศึกษาความตองการของประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาใหไดขอมูล
พ้ืนฐาน     ท่ีสามารถกําหนดและจัดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และคาดการณแนวโนม
ความตองการและความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต  
 การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพ่ือท่ีจะหารูปแบบการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเหมาะสม
ตรงตามความตองการ ซ่ึงจัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร เพ่ือใหเปน
แหลงทางวิชาการในเขตบริการการศึกษา คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
 1.  เพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด        
ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏรําไพพรรณี  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จาํแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด  
 
ประโยชนของการวิจัย 
 1.  ทราบความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในการรบั
บริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  
 2.  สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการวางแผนในการใหบริการวิชาการแกสังคม        
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพื้นท่ี
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราดท่ีเหมาะสม ตรงตามความตองการ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาความตองการในการรับบริการวชิาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ี
ระยอง และตราด  
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.   การกําหนดประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จํานวน 511,246 คน จังหวัดระยอง จํานวน 612,095 คน และจังหวัดตราด 
จํานวน 220,008 คน รวมท้ังส้ิน 1,343,349 คน (กรมการปกครอง. ออนไลน. 2553) 
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 2.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด กําหนดขนาด       
ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% (สิทธ์ิ  ธีรสรณ. 2552 : 118) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การสุมตัวอยาง         
ใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามพ้ืนท่ีจังหวัด และกําหนดสัดสวน         
กลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ บุคคลท่ัวไป, นักเรียน นักศึกษา และ
ผูนําชุมชน จากนั้นใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง    
ตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน จังหวัดระยอง จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป 
จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน และจังหวัดตราด 
จํานวน 132 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 66 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน 
จํานวน 16 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรตน แบงตามสถานภาพดังนี้ 
  1.1  ประเภทกลุมตัวอยาง จําแนกเปน 
   1.1.1  บุคคลท่ัวไป 
   1.1.2  นักเรียน นักศึกษา 
   1.1.3  ผูนําชุมชน 
  1.2  พ้ืนท่ีอยูอาศัย จําแนกเปน 
   1.2.1  จันทบุรี 
   1.2.2  ระยอง 
   1.2.3  ตราด 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ี
ระยอง และตราด  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 บริการวิชาการ หมายถึง การถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูท่ีเปนประโยชน เปนท่ีพ่ึง
และแหลงอางอิงทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง การพัฒนาท่ียั่งยืน และยกระดับคุณภาพ
ของประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยจัดในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรม สัมมนา 
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ประชุม การเยี่ยมชม ดูงาน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ เปนตน ซ่ึงใหบริการโดยคณะหรือบุคลากร
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท้ังนี้รวมถึง
การบริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา 
 1. เนื้อหาในการบริการวิชาการ หมายถึง สาระสําคัญท่ีจะไดรบัจากการรบับรกิารวชิาการ 
 2. รูปแบบในการบริการวิชาการ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือใชดําเนินการ
บริการวิชาการ 
 3. สถานที่ในการบริการวิชาการ หมายถึง สถานท่ีท่ีใชในการจัดบริการวิชาการ 
 4. หลักสูตรในการบริการวิชาการ หมายถึง องคความรูหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการ
ดําเนินการบริการวิชาการ ในดานท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          
การจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมสาขาวิชาตาง ๆ 
 พ้ืนที่อยูอาศัย หมายถึง ประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
 ผูนําชุมชน หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพนักการเมืองระดับตาง ๆ ตั้งแตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
ตลอดจนครู อาจารย ขาราชการ หรือผูท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ  เชน ผูนํากลุม ผูนําศูนยตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ
กับงานทางดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม  
 นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาขึ้นไป จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
หรืออนุปริญญา ท่ีมีความสนใจในงานดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม  
 บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูประกอบอาชีพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรม 
อุตสาหกรรม เชน ลูกจางหรือพนักงานบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรม พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เชน พนักงานการไฟฟา เปนตน ขาราชการหรือพนักงานของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกอง
หรือสวนงานท่ีเกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม  
 
สมมุติฐานการวิจัย  
 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐาน
ไวดังนี ้
 1.  ความตองการในการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ       
อัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง           
และตราด ท่ีเปนกลุมตัวอยางตางประเภทกัน มีความตองการแตกตางกัน 
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 2.  ความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด ท่ีมีพ้ืนท่ีอยูอาศัยตางกัน มีความตองการแตกตางกัน 

 



บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี ้
 1.  ความตองการ 
 2.  การบริการวิชาการ 
 3.  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
 4.  สถาบันอุดมศึกษากับการบริการชุมชน 
 5.  ประวัติความเปนมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
 6.  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร 
 7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ความตองการ 
 ความหมายของความตองการ  
 ไดมีผูใหคํานิยามเกี่ยวกับความหมายของคําวา ความตองการ (Need) ไวดังนี ้
 บริบูรณ  เสนาะลํ้า (2539 : 35) ไดแบงความตองการออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ประเภทแรก 
คือ ความตองการทางดานรางกาย ซ่ึงเกิดขึ้นจากภายในรางกาย ไดแก ความตองการอาหาร           
ความตองการอากาศ น้ํา ความตองการทางเพศ และประเภทท่ีสอง คือ ความตองการทางดานจิตใจ 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากสังคม ไดแก ความตองการความรัก และความมีช่ือเสียง 
 จีระ  หงสลดารมภ (2545 : 44) กลาววา ความตองการ หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลยังขาด       
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งและมุงใหไดมาซ่ึงส่ิงนั้น สภาวะท่ีบุคคลขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ก็คือ ชองวางอันเกิดจาก 
ส่ิงท่ีบุคคลมีอยูกับส่ิงท่ีบุคคลปรารถนา 
 วิจิตร  อาวะกุล (2537 : 54) กลาววา ความตองการของมนุษย หมายถึง ภาวะที่บุคคล       
ยังขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และมีความตองการท่ีจะมี หรือใหไดมาซ่ึงส่ิงเหลานั้น ความตองการนี้             
หากยังไมไดรับใหเปนท่ีพอใจตามสมควรแลว จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู การพัฒนาตาง ๆ        
เปนอยางยิ่ง 
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 มาสโลว (Maslow. 1954 : 253) ไดทําการศึกษาถึงความตองการพ้ืนฐานของมนุษย และ
ไดจัดความตองการพ้ืนฐานของมนุษยออกเปนลําดับขั้นดังนี ้
 1. ความตองการปจจัยส่ีท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย อันไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค รวมไปถึงความตองการทางเพศ การพักผอน เปนตน 
 2. ความตองการความปลอดภัย ไดแก ความตองการท่ีจะมีชีวิตอยูดวยความรูสึกปลอดภัย
และม่ันคง 
 3. ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ไดแก ความรูสึกท่ีตองการการยอมรับทางสังคม 
 4. ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลอ่ืน ไดแก ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
มีความสามารถ เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน 
 5. ความตองการท่ีจะคนพบตัวเอง และใชความสามารถของตัวเองใหไดสูงสุด ไดแก 
ความตองการท่ีจะคนพบศักยภาพของตัวเอง และใชศักยภาพนั้นอยางเต็มท่ี 
 จากการท่ีไดแนวความคิดในเรื่องความหมายของความตองการหลากหลายนัน้ ซ่ึงการวจิยั
ครั้งนี้ไดมุงเนนไปท่ีความตองการบริการวิชาการ คือ  ภาวะท่ีบุคคลยังขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และ           
มีความตองการท่ีจะมี หรือใหไดมาซ่ึงส่ิงเหลานั้น ซ่ึงในท่ีนี้ก็คือความรู ความเขาใจ และทักษะ    
หรือความชํานาญเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม ท่ีไดรับจากการบริการวิชาการ            
ความตองการนี้หากยังไมไดรับใหเปนท่ีพอใจตามสมควรแลว จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู           
การพัฒนาตาง ๆ เปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันก็ตาม  
 
การบริการวิชาการ   
 ความหมายของการใหบริการวิชาการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (ออนไลน. 2553) ไดใหความหมายของการบรกิารวชิาการ
หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน หรือเปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใด ๆ  ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการ หรือการพัฒนา
ความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการท่ีมีคาตอบแทน และ
บริการวิชาการใหเปลา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (2553 : 1-2) ไดใหความหมายการบริการวิชาการ 
หมายความวา การบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัดหรือดําเนินการ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
 2. ใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา 
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 3. การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยท่ีมีลักษณะเปนการรับจาง
หรือเก็บคาลงทะเบียนหรือไมก็ตาม 
 4. ศึกษา วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ วางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐหรือผลิต  
 5. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษา ผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 
 6.  การบริการทางวิชาการอ่ืน ๆ ซ่ึงหนวยงานของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากร                
ของมหาวิทยาลัยรวมกันหรือรวมกับหนวยงาน หรือบุคลากรภายนอกใหบริการแกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยแบบใหเปลา หรือจายคาบริการจากเงินรายไดของหนวยงาน หรอืการบรกิารวชิาการ
แกหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน อันกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและกอใหเกิดรายได                
จากการใหบริการ ท้ังนี้ไมรวมรายไดจากการจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ คาเชาอาคารสถานท่ี 
และจากการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของมหาวิทยาลัย  
 จากการท่ีไดแนวความคิดในเรื่องความหมายของการบริการวิชาการหลากหลายนั้น         
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ไดมุงเนนไปท่ีการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
ดังนั้นบริการวิชาการในท่ีนี้จึงหมายถึง การถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูท่ีเปนประโยชน     
เปนท่ีพ่ึงและแหลงอางอิงทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง การพัฒนาท่ียั่งยืน และยกระดับ
คุณภาพของประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยจัดในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรม 
สัมมนา ประชุม การเยี่ยมชม ดูงาน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ เปนตน ในเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรม 
อุตสาหกรรม ซ่ึงใหบริการโดยคณะหรือบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีท้ังนี้รวมถึงการบริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา 
 
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีจัดการศึกษาขั้นสูง มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถในสาขาวิชาการตาง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ   
การพัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ การสรางสรรคและเผยแพรความรูเพ่ือการพัฒนากําลังคน      
ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เพราะคนท่ีไดรับการพัฒนาแลว หรือผูท่ีไดรับการศึกษาดี จะเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ การลงทุนทางดานการศึกษามีผลโดยตรงตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในโลกปจจุบันท่ีมีการแขงขันระหวางประเทศสูง ความไดเปรียบในการแขงขัน
ไมไดอยูท่ีทุนทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานท่ีไมมีความรูอีกตอไป แตจะอยูท่ีความรู ซ่ึงเกิดจาก
สติปญญาและความสามารถของตน โดยผานกระบวนการเรียนรูและการศึกษา (วัชรี  ตระกูลงาม. 
2542 : 262) ดังนั้นการวางรากฐานการศึกษาใหสอดคลองกับสังคมท่ีพึงประสงคในอนาคต          
จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ทําใหสถาบันอุดมศึกษาในหลายประเทศตองหันมาทบทวนภารกิจของตน
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ในการจัดการศึกษา ท่ีสามารถใหเกิดการเรียนรูท่ีกวางขวาง ลึกซ้ึง และสอดคลองกับความตองการ
ของชีวิตมิใชเปนเพียงการศึกษาเพ่ือปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทานั้น สําหรับมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยนั้นไดมีการวางแผนการจัดการศึกษาภายใตกรอบภารกิจ 4 ดาน ท่ีองคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) กําหนดไวดังนี้ 
 ภารกิจที่ 1 ดานการเรียนการสอน เปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะใหความรู
ท้ังในหลักการ และทักษะในการพัฒนาวิชาชีพของผูเรียน อันจะนําไปสูบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คิดเปน 
ทําเปน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพ และอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 
 ภารกิจที่ 2 ดานการวิจัย เปนกระบวนการหนึ่งในการสรางความรู การหาแนวทางในการ
แกปญหา อันจะสงผลใหเกิดการวิวัฒนาการของวิทยาการตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาองคความรู          
ใหหลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได 
 ภารกิจที่ 3 ดานการบริการชุมชน สถาบันอุดมศึกษามีสวนสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
ดวยบทบาทหลักดานการศึกษาประกอบกับความพรอมดานทรัพยากร ทําใหสถาบันมีสภาวะ         
ท่ีดีกวาชุมชน จึงควรสงเสริมชุมชนดวยการกระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตกับคนในชุมชน  
เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิต และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหสถาบันพ้ืนฐานทางสังคมของชุมชนใหยั่งยืน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา. 2545 : 56) 
 ภารกิจที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรให
ความสําคัญในฐานะท่ีสถาบันการศึกษา นําความรูและวิทยาการใหมจากนานาอารยประเทศ               
มาถายทอดใหคนในสังคม สถาบันจึงควรท่ีจะทํานุบํารุงรากฐานอารยธรรมดั้ง เดิมที่ดีไว                   
โดยการใหการสนับสนุน ชวยเหลือหรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและกิจกรรม          
ท่ีมุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
 ภารกิจหลักท้ัง 4 ดานนั้นมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาสังคมและสรางคนท่ีมีคุณภาพ                
ซ่ึงจะนําพาประเทศชาติไปสูการพัฒนาท่ียั่ งยืน มีผูใหขอคิดเห็นวามหาวิทยาลัยของไทย                 
ท่ีไมประสบความสําเร็จนั้น เปนผลมาจากท่ีไมสามารถนําภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน มาหลอมรวม             
สูจุดมุงหมายเดียวกันอยางเห็นไดชัดเจน มหาวิทยาลัยสวนใหญมักบริหารงานโดยการแบงงานและ
ความรับผิดชอบระหวางภารกิจท้ัง 4 ดาน สงผลใหขาดการวางแผนรวมกัน ในดานการสอน พบวา
การจัดกระบวนการในการสรางความรูนั้น เปนเพียงการนําความรูจากนานาประเทศเขามาแทนท่ี
ความรู ท่ีเปนรากฐานเดิมของสังคมไทย ซ่ึงควรเปนการเลือกเพ่ือนํามาตอยอดความรู เดิม                   
ในขณะเดียวกันการสอนควรเปนการสอนในลักษณะเชิงวิจัย คือ มีคําถามแลวชวยกันหาคําตอบ     
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อันจะนําไปสูการสรางความรู สถาบันอุดมศึกษาควรทําความรูจักสังคมตนเองทุกระดับ แลวนําปญหา
ของสังคมนั้นไปเปนหัวขอการวิจัย และนําผลของการวิจัยไปสูการเรียนการสอน เพ่ือสรางคนท่ีมี
คุณภาพบนรากฐานของสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้สังคมยังคาดหวังวา สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาท
ในการสรางและถายทอดความรู ภูมิปญญาทองถ่ินและของโลก การเสริมสรางความแข็งแกรง      
ดานการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือผลิตอาจารยและ
การวิจัย ตลอดจนรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับตาง  ๆ        
การนําความรูสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาในแงมุมตาง ๆ เชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง           
การเช่ือมโยงการพัฒนาระบบ (สิปนนท  เกตุทัต. 2537 : 3)  
 กลาวไดวา สถาบันอุดมศึกษาในยุคแหงการปฏิรูปนั้น ยังคงมีบทบาทและภารกิจหลัก      
ในดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการชุมชนและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
แตควรปรับเปล่ียนกระบวนการการบริหารจัดการใหม ใหท้ัง 4 ดาน มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน
จึงจะสรางคนท่ีมีคุณภาพใหกับสังคมได แมวาสถาบันอุดมศึกษาจะใหความสําคัญกับการเรียน     
การสอนเปนหลัก แตสถาบันก็ควรศึกษาและเขาใจสภาพความเปนอยูและความตองการของสังคม
หรือชุมชน โดยการไปคลุกคลีกับชุมชน เพ่ือศึกษาความเปนอยู  ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน               
ในขณะเดียวกันควรขยายบทบาทไปสูการวิจัยถึงวิถีชีวิต ชุมชน การถายทอดความรูในชุมชน          
ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน เพ่ือนํามาผสมผสานกับวิทยาการใหม 
หรือนําวิทยาการใหมมาตอยอดรากฐานความรูเดิม อันจะนําไปสูการวางหลักสูตรท่ีเหมาะสม           
ในการผลิตบุคคลตามความตองการของสังคมตอไป 
 
สถาบันอุดมศึกษากับการบริการชุมชน 
 สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการสนองตอบความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือยกระดับความเปนอยู เสริมสรางการศึกษาในปจจุบันใหเปนการศึกษาตอเนือ่ง
ตลอดชีวิต สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความสัมพันธกับชุมชน และ
บริการชุมชนดวยการอํานวยความสะดวกดานความรูและส่ิงท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินตามสมควรแกสภาพท่ีเหมาะสม การบริการชุมชนของสถาบันอุดมศึกษามีสวนสําคญั
ในการพัฒนาชุมชน เสริมสรางคนในชุมชนนั้นใหเปนคนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง               
อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหมีการจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (2545 : 2) เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ
คุณภาพของสถาบันศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา          
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ในแตละระดับหนวยงานดังกลาวไดกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษาในมาตรฐาน
ท่ี 5 เปนมาตรฐานดานการบริการวิชาการ ระบุใหสถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
สถานศึกษาตองรายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ไดจัดทําขึ้น            
เพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษา ชุมชนและสังคม ซ่ึงแตละสถาบันศึกษาสามารถเลือกกําหนดรูปแบบการใหบริการชุมชน
แตกตางกันไป ท้ังในดานของประเภทและดานกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน          
โดยจัดเปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหชุมชนในรูปแบบตาง ๆ การเปดโอกาสใหชุมชน            
ไดใชแหลงวิทยาการและศูนยการเรียนรูของสถาบัน เพ่ือการศึกษาตอเนื่อง ตลอดจนอํานวย       
ความสะดวกใหชุมชนมาใชบริการอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ และบุคลากรของสถาบันดวย 
โดยท่ัวไปสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมักใหบริการชุมชนใน 3 ลักษณะ คือ การจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู การจัดใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต และการสนบัสนุนดานทรัพยากรของสถาบันการศึกษา 
 การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
 สถาบันการศึกษาเปนศูนยกลางวิทยาการของชุมชน เปนท่ีรวมของความรูหลากหลายรปูแบบ
และเปนท่ีรวมของบุคลากรท่ีมีศักยภาพทางวิชาการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูจึงเปนภารกจิ
ท่ีสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหกับประชาชนในชุมชน เพ่ือชวยสนับสนุนและสงเสริมใหเกดิ
การเรียนรู และนําไปใชในการปรับตัวหรือพัฒนาตนเอง อันจะเปนรากฐานสําคัญในการสรางคน     
ท่ีมีคุณภาพไปสูสังคม การกําหนดรูปแบบและเนื้อหาสาระของการจัดกิจกรรมจึงเปนประเด็นสําคัญยิง่ 
ท่ีจะสนองตอบการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายสวนใหญเปนผูใหญท่ีอยูนอกระบบ
โรงเรียน หรือจบการศึกษาภาคบังคับและละท้ิงการศึกษามานาน ความสนใจในการเรียนรูจึงลดนอยลง 
กิจกรรมท่ีจัดใหตองเปนส่ิงท่ีมีประโยชนชัดเจนตอผูเรียน สามารถนําไปแกไขปญหาท่ีเขาประสบ 
ในขณะท่ีบางชุมชนตองการใหสถาบันจัดการศึกษาใหกับผูท่ีไมสามารถศึกษาในระบบโรงเรียน
โดยการจัดอบรมใหประชาชน ตลอดจนจัดหองสมุดเคล่ือนท่ีเพ่ือใหเปนแหลงการศึกษาหาความรู
ประจําหมูบาน (ธงชัย  จันทรรุงเรือง. 2543 : 93) ในสวนเนื้อหาสาระท่ีจัดขึ้นนั้นควรกําหนดใหตรง
เปาหมาย มีลักษณะทาทาย มีชีวิตชีวาอันกอใหเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ใหเกิดความตื่นตาตื่นใจในกระบวนการเรียนการสอนดวย (วัชรี  ตระกูลงาม. 2542 : 262) ในขณะท่ี
คูมสและอาหเม็ด (Cooms and Alrmed. 1974 : 15) ไดเสนอแนะใหสงเสริมการเรยีนรูใหคนในชุมชน
โดยจัดกิจกรรมท่ีใหเนื้อหาสาระใน 4 ดาน คือ 
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 1. ดานความรูพ้ืนฐานหรือวิชาสามัญ ซ่ึงมุงเนนใหความรูดานภาษา การอานออกเขยีนได 
การคํานวณ คิดเลขใหเปน ตลอดจนความรูทางดานวิทยาศาสตรและสภาวะแวดลอมรอบตัว             
ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูท่ีจําเปนตอไป 
 2. ดานการปรับปรุงความเปนอยูในครอบครัว มุงเนนความรูในวิถีการดํารงชีวิตและ
แนวทางปฏิบัติ เชน การดูแลจัดการบานเรือน อาหารและโภชนาการ สุขภาพอนามัย การอบรมเล้ียงดู
เด็กและวัยรุน ตลอดจนการวางแผนครอบครัว 
 3. ดานการประกอบอาชีพ เปนการใหความรูความชํานาญ เฉพาะดานหรือสาขาอาชีพ
อันจะเปนประโยชนในการประกอบอาชีพและธุรกิจ โดยใหความรูพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ การวางแผน 
การทําบัญชี รวมท้ังการฝกทักษะอาชีพเฉพาะทาง หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ เครื่องยนตและไฟฟา 
เพ่ือเปนการพัฒนาอาชีพหรือเปนการหารายไดเสริมของบุคคลในชุมชน 
 4. ดานการพัฒนาชุมชน เนนใหความรูเกี่ยวกับปญหา และความตองการของชุมชน
สถาบันในชุมชน กิจกรรมของชุมชน บทบาทหนาท่ีของสมาชิก ความรูดานการจัดการ การรวมกลุม
การใหบริการ ตลอดจนการกําหนดกิจกรรมและโครงการในการพัฒนาชุมชน 
 เม่ือศึกษาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีปรากฏในชุมชนไทยท่ัวไปพบวา
มีลักษณะใกลเคียงกันแบงได 4 ประเภท (สุมาลี  สังขศร.ี 2544 : 433)  คือ 
 1. ประเภทใหความรูในขั้นพ้ืนฐาน เปนการจัดกิจกรรมดานการบริการวิชาการท่ีมุงเนน
การเรียนการสอนความรูสามัญใหคนในชุมชนดานภาษาและคณิตศาสตร โดยมีแนวทางในการ
ใหบริการความรูท่ีตางกัน ตามลักษณะพ้ืนฐานและความตองการของกลุม 
 2. ประเภทใหความรูทางดานทักษะอาชีพ เปนการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน
นั่นเอง การฝกอบรมนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะอยางของบุคคล เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูน
ความรู ความเขาใจ ทักษะหรือความชํานาญ ปลูกฝงทัศนคติอันเหมาะสมจนสามารถกอใหเกิด 
ความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติท่ีพึงประสงค เพ่ือการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น และทําใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนาในงาน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําเปนโครงการบริการแกชุมชนดวยการใชบุคลากรของสถาบันเอง 
หรือประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหความรูและคําแนะนําอาชีพแกประชาชน โดยการจัด
ฝกอบรมเปนหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือสรางอาชีพ โดยใชเวลาเปนสัปดาห หรือเปนเดือน หรือจัดเปน
กิจกรรมตอเนื่อง เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศเรียนรูในชุมชน ใหบริการฝกอาชีพ ตลอดจนใหความรู
ในเรื่องการลงทุนเพ่ือการผลิต (ธงชัย  จันทรรุงเรือง. 2543 : 93) 
 3. ประเภทใหขอมูลขาวสารท่ัวไป เปนการจัดกิจกรรมในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
บรรยากาศในการเรียนรู โดยการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวในชุมชนผานท่ีอานหนังสือ
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ประจําหมูบาน หองสมุด บอรดนิทรรศการ จัดรายการออกเสียตามสาย หรือจัดตั้งกลุมสนทนา 
ตลอดจนการทําจดหมายขาวหรือหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหชุมชนจัดกิจกรรมขึ้นมา          
โดยมีสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุน และเกิดเปนแหลงวิทยาการท่ีคนในชุมชน
สามารถมาศึกษาคนควา หรือมาหาความรูดวยตนเอง โดยไมถูกกําหนดดวยเวลาและไมตองสมัคร
เขารวมกิจกรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูสึกเปนอิสระในการแสวงหาความรู เพราะจะมาเม่ือไรก็ได
เม่ือตนเองพรอม หรือจะหยุดทํากิจกรรมเม่ือใดก็ไดเชนกัน อยางไรก็ดีสถาบันฯ ควรจะคอยกระตุน
และสรางจิตสํานึกใหประชาชนในการรวมเปนเจาของกิจกรรม แหลงวิทยาการท่ีชวยกนัสรางขึน้มา 
มีสวนรวมในการดูแลและมาใชบริการ ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนนําความรูท่ีตนมีมาเผยแพร
หรือแลกเปล่ียนกับเพ่ือนบาน โดยการจับกลุมเลาสูกันฟงหรือออกอากาศ หรือสนับสนุนใหผูรูและ
นักวิชาการมาบอกเลาประสบการณ กอใหเกิดการใหขอมูลขาวสารกันอยางตอเนื่อง นําไปสู           
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 4. ประเภทใหความรูท่ีจําเปนแกชีวิตประจําวันเฉพาะเรื่อง ซ่ึงเปนความรูท่ีจําเปน        
ตอการดํารงชีวิต ท้ังในดานสังคมและความเปนอยูใหกับคนในชุมชน อันไดแก การใหความรู     
ดานกฎหมายเบ้ืองตน การดูแลสุขภาพอนามัย การเล้ียงดูบุตร การปองกันยาเสพติด การปองกัน 
โรคเอดส รวมถึงจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพโดยการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปอยางตอเนือ่ง
หรือประสานงานกับหนวยงานดานสาธารณสุข เพ่ือนําเอกสารความรูตาง ๆ  มาเผยแพรแกชุมชน 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดขึ้น ลวนมีจุดประสงคใหคนในชุมชนมีความรูความเขาใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธงชัย  จันทรรุงเรือง (2543 : 93) ยังเนนใหสถาบันอุดมศึกษาเปนผูนําในการ
อบรมเยาวชนดานจริยธรรม การตอตานอบายมุข ส่ิงเสพติด และใหการสนับสนุนชวยเหลือ          
การรักษาความสะดวกของชุมชนดวย 
 จัดใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต ซ่ึงเนนใหผูเรียนรู
จัดการศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจึงจัดตั้งใหมีศูนยการเรียนรู          
ใหกับนักศึกษาและอาจารย สําหรับไปศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมนอกหองเรียนไดตลอดเวลา 
ดังนั้นการจัดแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับชุมชน จึงเปนส่ิงท่ีสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
เสียคาใชจายเพ่ิมเติม เพราะศูนยการเรียนรูท้ังหองสมุดและศูนยวัฒนธรรม ลวนเปนหนวยงานบริการ
ท่ีเปดใหใชบริการตามอัธยาศัย สถาบันฯ เพียงแตขยายขอบเขตการบริการออกไป และเปดโอกาส
ใหคนในชุมชนเขาไปใชบริการตามลักษณะเฉพาะของศูนยการเรียนรูแตละประเภท ดังนี้ 
 1. หองสมุด (Libraries) หองสมุดหรือท่ีมักเรียกกันในระดับอุดมศึกษาวา ศูนยวิทยบริการ 
เปนแหลงสะสมรวบรวมสรรพวิทยาการตาง ๆ ท่ีบันทึกอยูในหนังสือ วารสาร จุลสาร ส่ิงตีพิมพอ่ืน ๆ 
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รวมท้ังอุปกรณโสตทัศนวัสดุ  ซ่ึงจัดบริหารงานโดยบรรณารักษท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญ            
ไดรับการศึกษาอบรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรโดยเฉพาะ ท้ังนี้เพ่ือมาจัดบริการ
สนองความตองการในดานความรู ขาวสาร การศึกษา การคนควาวิจัย การบันเทิงและการพักผอน
หยอนใจ ตลอดจนความจรรโลงใจของคนในชุมชน ในฐานะท่ีหองสมุดเปนองคกรท่ีสําคัญของสังคม 
สรางสม สืบทอดและเผยแพรมรดกทางการศึกษา วัฒนธรรม กิจกรรมการคนคิด ตลอดจน
วิทยาการใหม ๆ เพ่ือเปนรากฐานในการสรางความเปนปกแผนและความเจริญกาวหนาของสังคม 
 2. ศูนยวัฒนธรรม ภารกิจหลักขอหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหลายแหงไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมขึ้น เพ่ือเปนการสืบสานรักษามรดก
วัฒนธรรม และไดกําหนดภาระ หนาท่ีของศูนยวัฒนธรรมไวดังนี้ 
  2.1 ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย ดานวัฒนธรรมโดยตรงและดานท่ีเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม 
  2.2 จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม 
  2.3 ฝกอบรมสัมมนาวาดวยวัฒนธรรม รวมท้ังความสัมพันธระหวางการศึกษา      
กับวัฒนธรรม และระหวางศาสนธรรมกับวัฒนธรรม 
  2.4 จัดกิจกรรมพิเศษแนวผสมผสาน เพ่ือเปนตัวอยางแกหนวยงานทางวิชาการ      
ในดานอนุรักษ สงเสริม พัฒนา เผยแพร แลกเปล่ียน และประชาสัมพันธงานวัฒนธรรม ตามความถนัด
และความพรอมของแตละศูนย 
  2.5 ทําหนาท่ีทางวิชาการอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับการขอความรวมมือจากสถาบัน หนวยงาน 
และองคกรตาง ๆ 
  แตในทางปฏิบัติ พบวามหาวิทยาลัยในประเทศไทยใหความสําคญังานดานวฒันธรรม
นอยมาก ท้ังในดานความคิด งบประมาณ และขาดความชัดเจนในเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จึงจัดกิจกรรมประเภทวันสําคัญ เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต วันวิสาขบูชา หรือนําสิ่งของ
เกาแกโบราณมาเก็บรักษาไว โดยไมไดทําการศึกษาไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางไรบาง 
แลวส่ิงนั้นเขาไปเกี่ยวของกับวิถีชีวิตคนอยางไร มหาวิทยาลัยควรเขาไปทําใหเกิดผลในเชิงบวก
เกี่ยวกับการใชประเพณีตาง ๆ  ในวิถีชีวิตคน ทําใหความสัมพันธระหวางมนุษยตอมนุษยดวยกัน    
ใหดีขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรวางแนวทางในการสืบสานรกัษามรดกวฒันธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยกําหนดขอบเขตและกระบวนการงานวัฒนธรรมใหชัดเจน 
  ศูนยวัฒนธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนอยางแนบแนน ศูนยวัฒนธรรมมีหนาท่ี
รวบรวมความรู ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมตาง ๆ  จากชุมชน ในขณะเดียวกนัก็เปนผูถายทอดศิลปวฒันธรรม
เหลานั้นสูชุมชนและเยาวชนรุนหลัง ในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการเผยแพร การฝกอบรม
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งานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม ตลอดจนการนําศิลปนในชุมชน        
มาถายทอดความรู ซ่ึงสถาบันการศึกษาควรใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของศูนยวัฒนธรรม
อยางตอเนื่อง โดยถือเปนภารกิจสําคัญของสถาบันในการบริการชุมชน 
 การสนับสนุนดานทรัพยากรของสถาบันการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยควรใหความอนุเคราะหชุมชนในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย            
เพ่ือจัดกิจกรรมสวนรวมอันจะเปนการพัฒนาชุมชน เนื่องจากมหาวทิยาลัยมีความพรอมและศักยภาพ
โดยท่ัวไปดีกวาชุมชน จึงควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชบริการทรัพยากรท่ีมีอยู เพราะ
นอกจากจะเปนการสะดวก ประหยัดและคุมคาแลว ยังเปนจุดเริ่มตนในการสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางชุมชนและสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกําหนดขอบเขตและหลักการขอใชบรกิารทรพัยากร
ในแตละประเภทไวเปนแนวปฏิบัติการใหบริการชุมชน ดังนี้ 
 1. อาคารสถานท่ี จัดเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของสถานศึกษาทุกแหง มหาวทิยาลัย
สวนใหญมีสถานท่ีกวางขวางสําหรับใหบริการนักศึกษาจํานวนมากอยูแลว จงึควรใหความชวยเหลือ
ชุมชนดวยสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมท่ีมีคนจํานวนมากดวย โดยอํานวยความสะดวกในการเขาใช
หอประชุม อาคารเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา ตลอดจนโรงฝกงานเปนสถานที่จัดสัมมนา และ
กิจกรรมระดับความสัมพันธของคนในชุมชน 
 2. วัสดุครุภัณฑ สถาบันการศึกษาสวนใหญมีสภาพท่ัวไปดีกวาชุมชน ท้ังในดานเครื่องมือ 
เครื่องใช วัสดุครุภัณฑ ตลอดจนยานพาหนะ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรเปดโอกาสให ชุมชน             
ไดเขามาใชประโยชนจากวัสดุครุภัณฑท่ีมี เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องเสียง โตะ เกาอี้ และ
ยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงการเอ้ือประโยชนใหชุมชนใชวัสดุครุภัณฑเพ่ือจัดกิจกรรม นอกจากจะเปน
การประหยัดแลว ยังเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย 
 3. บุคลากรของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมีบุคลากรจํานวนมากทั้งครู อาจารย 
เจาหนาท่ี นักการภารโรง ตลอดจนนักศึกษา จึงมีความพรอมดานกําลังคนท่ีจะเปนปจจัยสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีท้ังนักวิชาการ ซึ่งบทบาทสําคัญในการเปน        
ผูใหความรูและเปนกําลังทางดานความคิดใหกับชุมชน ท้ังยังมีบุคลากรระดับนักปฏิบัติซ่ึงสามารถ
ชวยเหลือชุมชนท้ังในดานแรงงานและทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจนมีนักศึกษาจาํนวนมากทําให
สามารถเรียกระดมมาชวยเหลืองานดานตาง ๆ  ของชุมชน ตามความสามารถในหลากหลายสาขาวชิา 
โดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาอาจจะใหยืมบุคลากรไปชวยเหลืองานชุมชนตามความตองการ
ของแตละชุมชน ท้ังในดานการพัฒนาทองถ่ิน การดูแลส่ิงแวดลอม รวมถึงการอบรมสัมมนา          
การเอ้ือประโยชนใหกับชุมชนทางดานบุคลากรนี ้นอกจากจะกอใหเกิดการแลกเปล่ียนขององคความรู
ระหวางชุมชนกับบุคลากรของสถาบันแลว ยังกอใหเกิดผลท่ีตามมาอีกหลายประการ คอื ความตระหนกั 
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ความสํานึก ความภาคภูมิใจ ความสามัคคี การวางแผนการทํางาน การแกปญหา ฯลฯ และ           
เหนือส่ิงอ่ืนใด คือ สัมพันธภาพอันดีระหวางคนในชุมชนและสถาบันการศึกษา กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี
กับบุคลากรของสถาบันในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม และชุมชนท่ีสถาบันตั้งอยู อันเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน อยางไรก็ดีสถาบันจะตองมีความละเอียดรอบคอบในการ  
ออกกฎระเบียบการขอใชทรัพยากรแตละประเภท แตละชนิด โดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักการใชบริการ
อยางท่ัวถึงและเสมอภาค ตลอดจนจัดใหบริการอยางตอเนื่องท้ังนี้เพ่ือปองกนัปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กับการส่ือสาร อันจะมีผลกระทบตอสัมพันธภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 
 สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน 
ท้ังในดานวิชาการ การบริการ สรางความรู สรางอาชีพ เปนแหลงรวมในการประกอบกิจกรรม    
ของชุมชน ตลอดจนเปดโอกาสใหชุมชนมาใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดกิจกรรมสวนรวม
ของชุมชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรตระหนัก ถึงการบริการชุมชนวาเปนหนาท่ีโดยตรง                     
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองสรางสรรคและปรับปรุงสังคมปจจุบันใหดีขึ้น สวนประสิทธิภาพ
และความสําเร็จของการบริการชุมชนจะบรรลุผลมากนอยในระดับใดนั้น ขึ้นอยูกับความตองการ
ของคนในชุมชนวาชุมชนตองการใหมหาวิทยาลัยบริการชุมชนในดานใด มากนอยเทาใด และ    
ตองศึกษาลักษณะความตองการนั้น ๆ  ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  เพ่ือนํามาวางแนวทางในการจัด
กิจกรรมและงานบริการใหเปนไปตามความตองการของชุมชนตอไป 
 

ประวัติความเปนมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ(ีออนไลน. 
2553 ก) มีประวัติความเปนมาคอนขางยาวและมีวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง โดยถือกําเนิดมาจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2515      
ในระยะเริ่มแรกมีช่ือวา หมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดฝายวิชาการ วิทยาลัยครูจันทบุรี มีภารกจิหลักคอื 
การจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปงานชาง งานฝมือ และงานชางแขนงตาง ๆ  (ท้ังชางไม โลหะ 
ไฟฟา และงานปูน เปนตน) อยูในกลุมวิชาพิเศษใหนักเรียนครู ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร         
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2515 และสอนวิชาโทหัตถศึกษา ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) ในปถัดมา จนถึงป พ.ศ. 2518  
 ตอมาวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู           
ฉบับป พ.ศ. 2518 ใหวิทยาลัยครูมีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยครูจันทบุรีไดเปล่ียนช่ือมาเปน
วิทยาลัยรําไพพรรณี หมวดวิชาหัตถศึกษาก็ไดมีการเปล่ียนแปลงมาเปนภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร มีภารกิจจัดการเรียนการสอนกลุมวิชาชางพ้ืนฐาน
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เพ่ือใหมีความรูและทักษะทางดานชางท่ัว ๆ  ไป สําหรับการดํารงชีวิตท่ีสมบูรณและบรรจุเปนครู
ชางพ้ืนฐาน  
 ตอมาในป พ.ศ. 2521 จึงเริ่มเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป และคณะวิชาวิทยาศาสตร              
ไดเปล่ียนช่ือมาเปนคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) 
ไดมีการขยายภารกิจ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)        
เปนครั้งแรก  
  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยรําไพพรรณีไดเปล่ียนช่ือมาเปนสถาบันราชภัฏ
รําไพพรรณี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และเปล่ียนแปลงคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ซ่ึงบริหารงานโดยหัวหนาคณะวิชาเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงบริหารงานโดยคณบดี 
กําหนดใหมีภาควิชาในสังกัดคณะรวม 8 ภาควิชา และภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป      
ก็เปนหนึ่งในจํานวนนั้น  
  ในป พ.ศ. 2540 ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป ไดเริ่มเปดการเรียนการสอน 
สาขาวิทยาศาสตร สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในแขนงวชิา
เทคโนโลยีกอสราง และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
เพ่ิมเติมจากสาขาวิชาการศึกษา และไดเปดการเรียนการสอนในแขนงวิชาตาง ๆ เพ่ิมเติมอีกหลายแขนง
ในปถัดมา  
  ตอมาในป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดมีประกาศแบงสวนราชการภายใน
สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบไปดวย
สํานักเลขานุการ และโปรแกรมวิชา ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแบงสวนราชการ      
ในสังกัดคณะ เปนการภายในออกเปนกลุมวิชา และมีคณะกรรรมการอีก 3 ชุด คือ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
 ในสวนของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงเปดสอนในระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้  
 1. กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสรางและสถาปตยกรรม  
 2. กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
 3. กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องกล  
 4. กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 ในป พ.ศ. 2543 มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยูภายใตการบริหารงาน
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏ      
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รําไพพรรณี ครั้งท่ี 4/2543 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2543 และครั้งท่ี 5/2543 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถาบัน  
 ในวันท่ี 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2544 คณะกรรมการดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดรวมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2544-2548) ขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะเปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ซ่ึงจะนําเสนอผานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีการเสนอรูปแบบองคกรของโครงการ
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 ในวันท่ี 17-18 ตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรวมกันจัดประชุม    
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2544-2548)       
ท่ีสวนริมธารรีสอรท จังหวัดจันทบุรี เพ่ือปรับแผนพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรของสถาบัน  
 ในวันท่ี 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรวมกันจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548-2552)      
ณ บานปูรีสอรท จังหวัดตราด เพ่ือเปนการวางแผนเชิงรุกท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง มีการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือปรับแผนใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ิน
ตั้งแตสรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน รวมพัฒนา OTOP/SMEs                   
สูมาตรฐานสากล     
 และในป พ.ศ. 2547 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงไดเปนหนึ่งในโครงสราง 11 หนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี และ     
มีการปรับเปล่ียนช่ือเปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม        
พ.ศ. 2548 เปนตนมา จากประกาศกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
รําไพพรรณี ประกาศใช ณ วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี     
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2548 วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เห็นชอบใหแบงสวนราชการเปนสํานักงาน
คณบดี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และศูนยเทคโนโลยีอัญมณี โดยคณะ       
มีหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทจนถึงปจจุบันดังตอไปนี้   
  ระดับปริญญาตรี 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 ป 
    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีกอสราง)   
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)   
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)      
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)   
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)   
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป 
       สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ    
     สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ระดับปริญญาโท 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
     สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม    
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร          
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร. ออนไลน. 2553 ข) 

 ปรัชญา 

    มุงม่ันสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือความอยูดีของชุมชน 
 วิสัยทัศน 
    เปนแหลงเรียนรู มุงสูชุมชน ถายทอดเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณธรรม 
 พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยี ใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถในการคดิวเิคราะห 
มีความคิดสรางสรรคเพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
 2. สรางและพัฒนาองคความรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถ่ิน 
 3. เผยแพรความรู การบริการวิชาการทางดานเทคโนโลยีไปสูชุมชนทองถ่ิน 
 4. สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ 
 5. สืบสาน และสงเสรมิการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
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 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและประเทศชาต ิ
 2. เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสรางเครือขายใหตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
 3. เพ่ือใหการบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินและสราง             
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 4. เพ่ือสืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ 
 5. เพ่ือสืบสาน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ชูชีพ  พุทธประเสริฐ (2534 : 299-300) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการ     
แกสังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ พบวา ผูเกี่ยวของกับการบริการวิชาการ เห็นวามีปญหาและ
อุปสรรคของการบริการวิชาการในระดับปานกลาง ยกเวนวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนลาง มีความเห็น
ในระดับมากเกี่ยวกับจุดมุงหมาย โดยสรุปมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง สังคม และการศึกษา กระบวนการถายทอดเนื้อหาไปสูผูรับบริการ มีความสอดคลอง
กับทรัพยากรท่ีมีอยู และมีการวางแผนปฏิบัติกอนการปฏิบัติจริงทุกเรื่อง ในขณะที่วิทยาลัยครู
ภาคเหนือตอนบน เห็นดวยในระดับนอย เกี่ยวกับการสงเสริมใหนักวิชาการ นักประดิษฐ เขามารวม
ในการพัฒนานวัตกรรม การจูงใจบุคลากรสูการปฏิบัติท่ีเหมาะสม และการสรางขวัญกาํลังใจ         
ในการทํางานอยางท่ัวถึง 
 ดานความตองการของสังคมในการรับบริการวิชาการจากวิทยาลัยครู พบวาลําดับ        
การพัฒนาตาง ๆ ของภาคเหนือ มีแนวโนมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การอาชีพ การเกษตรกรรม 
การศึกษา อนามัยและชีวิต ครอบครัว การเมือง การปกครอง การพัฒนาชุมชนและรวมกิจกรรมชุมชน 
การสงเสริมวัฒนธรรม การพัฒนาเยาวชน และการบริการวัสด ุครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี ตามลําดับ 
การรับบริการความรูตาง ๆ  ประชาชนตองการรับบริการความรูทุกดาน สําหรับวิธีการรับบริการ 
ประชาชนตองการรับโดยการรับฟงขาวสารทางวิทยุมากท่ีสุด ยกเวนเนื้อหาดานการพัฒนาชุมชน 
โดยมีความตองการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ในฐานะผูรับผิดชอบหรือผูประสานงาน 
 สําหรับรูปแบบการบริการวิชาการแกสังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ พบวาจุดมุงหมาย
ของการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือเนนบริการดานเศรษฐกิจและการอาชีพ การเกษตรกรรม และ
การศึกษาสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระของประชาชน พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินดานเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการสงเสริมใหประชาชนนําความรูและทักษะไปพัฒนาผลิตผลและเพ่ือพัฒนา
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คุณภาพของประชาชน โดยมีเนื้อหาสาระประกอบดวย เนื้อหาดานเศรษฐกิจ การอาชีพ การเกษตร
การศึกษา การประกอบอาชีพอิสระตามสภาพทองถ่ิน เกษตรอุตสาหกรรม และการบริการ               
การนําเครื่องมือวิธีการใหม ๆ มาใชพัฒนาการผลิตและเนื้อหาดานการพัฒนาคุณภาพประชาชน 
     สําหรับวิธีการใหบริการวิชาการนั้นทําโดยการศึกษา คนควา วิจัย บริการเอกสาร ขอมูล 
จัดศูนยขอมูลในวิทยาลัยครูและในทองถ่ิน บริการทางวิทยุ ผลิตและฝกอบรมบุคลากรดานการเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และการบริการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ประจําการ และการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพประชาชนสอดแทรกในโครงการบริการวิชาการ
ตาง ๆ ในขณะท่ีนวัตกรรมท่ีใชในการบริการวิชาการ ไดแก เครื่องมือ วิธีการใหม ๆ จากการศึกษาวจิัย
เครื่องมือ วิธีการเดิมท่ีไดรับการพัฒนาแลวในการบริการวิชาการ บริการนวัตกรรมในศูนยขอมูล 
ท้ังในวิทยาลัยและในทองถ่ิน บริการทางวิทยุใชในการเรียนการสอน และฝกอบรมบุคลากร            
ใหหนวยงานตาง ๆ และใชเทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาดานคุณภาพของประชากร 
 เอ้ือมฟา  นาคโต  และคณะ (2547 : 72) ไดศึกษาความตองการของชุมชนตอการบริการ
ทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือการศึกษา 
1) ความตองการของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝกอบรมและ 
ศึกษาตอ 2) ความตองการของบุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมและศึกษาตอในระดับ     
อุดมศึกษา และ 3) ความตองการของผูนําชุมชนเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝกอบรมและ
ศึกษาตอ การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรในเขตบริการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล              
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 8 เขต กลุมตัวอยางแบงเปน 3 กลุม คือ นักเรียนและนักศึกษา 3,588 คน 
บุคคลท่ัวไป 1,704 คน และผูนําชุมชน 120 คน เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดานการหาคาความถ่ี คารอยละ ลําดับท่ี คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 1.  ความตองการของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝกอบรม
และการศึกษาตอ ไดผลดังนี้ 1) นักเรียนนักศึกษาสวนใหญ (99.5%) ตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูง 
สาขาท่ีตองการศึกษาตอ 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการส่ือสารสากล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน และ
สาขาวิชาการตลาดระหวางประเทศ 2) นักเรียนนักศึกษาสวนใหญ (69%) ตองการที่จะเขารวม    
การฝกอบรม สําหรับวิธีการในการฝกอบรมท่ีตองการมีดังนี้ การฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน 
การอบรมภายในบริษัท และการอบรมในสถาบันฝกอบรม โดยหลักสูตรท่ีนักเรียน นักศึกษา
ตองการใหมีการอบรมในชุมชน 5 อันดับแรก ไดแก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล สอนเสริม
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ภาษาอังกฤษ ทักษะการใชเครื่องมือ – เทคโนโลยีการนําเสนอผลงาน การใชเครื่องคอมพิวเตอร
เครือขาย และภาษาตางประเทศ (จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส) 
 2.  ความตองการของบุคคลท่ัวไป เกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และศึกษาตอ           
ในระดับอุดมศึกษา มีผลดังนี้ 1) บุคคลท่ัวไป 23.7% ตองการศึกษาตอในระดับสูง ซ่ึงมี 34.17% 
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และ 27.58% ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยมี 
52.43% ตองการศึกษาตอในระดับปด (เรียนท่ีสถาบัน/ศูนย) 29.38% ตองการศึกษาตอแบบผสม 
(เรียนท่ีสถาบันสวนหนึ่ง ศึกษาดวยตัวเองสวนหนึ่ง) และ 17.59% ตองการศึกษาตอแบบเรียนทางไกล 
(มีการบรรยายสรุป) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา (59.8%) และเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษ 
(55.52%) และ 32.92% เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 2) บุคคลท่ัวไป 43.7% ตองการเพ่ิมพูน
ความรูดวยการฝกอบรมเทานั้น มี 64.3% ตองการฝกอบรมระยะส้ัน (ไมเกิน 10 วัน) และ 35.02% 
ตองการฝกอบรมระยะยาว (1 เดือนขึ้นไป) โดยตองการฝกอบรมในชวงวนัเสาร – อาทิตย มีวตัถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (52.9%) เพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษ (43.7%) 3) บุคคลทั่วไป 32.6% 
ตองการท้ังศึกษาตอและฝกอบรม มีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 41.6% และศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี 28.6% โดยท่ี 43.4% ตองการศึกษาตอในระบบปด 3.58% ตองการศึกษาตอ
แบบผสม และ 19.6% ตองการศึกษาตอแบบเรียนทางไกล ตองการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ          
ทางการศึกษา 61% เพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษ 32% และเพ่ือเล่ือนตําแหนง 24.1% สวนการฝกอบรมนั้น  
มี 65.5% ตองการฝกอบรมระยะส้ัน และ 33.5% ตองการฝกอบรมระยะยาว ซ่ึงสวนใหญตองการ
ฝกอบรมในวันเสาร – อาทิตย (38.5%) และมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (66.2%) 
และตองการเพ่ิมรายไดพิเศษ (52.2%) 4) หลักสูตรท่ีบุคคลท่ัวไปตองการฝกอบรม 5 อันดับแรก 
ไดแก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาตางประเทศ (จีน ญีปุ่น ฝรัง่เศส) 
การสอนเสริมภาษาอังกฤษ และเทคนิคการนําเสนอผลงาน 5) สาขาวิชาที่บุคคลทั่วไปตองการ
ศึกษาตอ 5 อันดับ ไดแก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล วิทยาการคอมพิวเตอร การทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการโรงแรม 
 3.  ความตองการของผูนําชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการฝกอบรม     
และศึกษาตอ มีผลดังนี้ 1) ผูนําชุมชนสวนใหญ (64.17%) มีความคิดเห็นวา การพัฒนาบุคลากร      
ในชุมชนมีความสําคัญมาก และควรไดรับการพัฒนาและฝกอบรม (52.5%) สวนผูนําชุมชนสวนใหญ 
(88.33%) ตองการศึกษาตอในระดับสูง และ (60.83%) ตองการเขารับการฝกอบรม วิธีการท่ีควรใช
ในการฝกอบรมผูนําชุมชนและบุคลากรในชุมชน ไดแก การใหความรูเพิ่มเติมโดยใชสื่อตาง ๆ 
การศึกษาดูงาน การอบรมในสถาบันฝกอบรม การจัดกิจกรรมกลุมยอย การประชุมสัมมนา/อบรม 
2) หลักสูตรท่ีผูนําชุมชนตองการฝกอบรม 5 อันดับแรก ไดแก การซอมบํารุงคอมพิวเตอร การพัฒนา
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บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สอนเสริมภาษาอังกฤษ และการซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 
3) หลักสูตรท่ีผูนําชุมชนตองการศึกษาตอ 5 อันดับแรก ไดแก สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
และสาขาการเงิน 
 เฉลิมเกียรต ิ ดุลสัมพันธ  และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปจจุบันการใหบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
และตางประเทศ พบวา ศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
มิติท่ีสําคัญ ไดแก ดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ 
ดานภูมิปญญา ความรูความสามารถ ดานลูกคาหรือผูใชบริการ และดานการเงิน สําหรับปญหาและ
อุปสรรคในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานบุคลากร ไดแก การท่ีอาจารยมีช่ัวโมงสอนมาก 
และจํานวนบุคลากรท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอ 
 ปจจัยท่ีสงผลตอในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก ปจจัยดานบุคลากร            
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภูมิปญญา ความรูความสามารถ 
 หลักการจัดการบริการวิชาการแกสังคม พบวามหาวิทยาลัยควรจัดการบริการทางวิชาการ
โดยไมเนนท่ีผลกําไรเปนหลัก แตเนนการบริการทางวิชาการในสาขาท่ีเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
และเปนท่ีตองการของสังคม 
 แนวทางการบริการวิชาการแกสังคม พบวาจะตองมีการจัดการท่ีชัดเจน โดยมีการสํารวจ
ความตองการของชุมชนและสังคม ทําความรวมมือกับองคกรภายนอกในการสรางเครือขาย          
การใหบริการทางวิชาการ ท้ังในรูปแบบการจัดการอบรม เปนวิทยากรหรอืท่ีปรกึษาทางดานวชิาการ 
 รูปแบบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมครอบคลุมงาน 6 รูปแบบ คือ การจัด         
การฝกอบรม และสัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษา การเปน
แหลงศึกษาดูงานกิจการดานตาง ๆ ของสถาบัน การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบผลิตภัณฑ 
ตลอดจนการใหคําปรึกษา และบริการดานตาง ๆ 
 พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท (2550 : 39-48) ไดศึกษาความตองการการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยกลุมตัวอยางท่ีใช      
ในการศึกษาไดมาโดยการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ขนาดประชากร 2,081 คน แลวกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ท่ีความคลาดเคล่ือนในการสุม 5 เปอรเซ็นต ไดจํานวนตัวอยาง 333 คน และ
วิเคราะหขอมูลทางสถิตโิดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร พบวา 



24 
 

 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีเพศแตกตางกัน โดยรวม
และรายดาน ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป 
ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน 
 ผูปกครองนักเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีอายุตางกนั โดยรวมและรายดาน 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานบริหารงานท่ัวไป ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา      
ไมแตกตางกัน สวนดานบริหารงานบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีวุฒิการศึกษา และอาชีพตางกัน 
โดยรวมและรายดาน ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ตองการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน สวนดานงบประมาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ท่ีระดับ .05 
 และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีรายไดตางกัน โดยรวม
และรายดาน ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป 
ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน 
 ไพฑูรย  พูลสุขโข  และณฐา  คุปตัษเฐียร (2552 : 112-116) ไดทําการศึกษาคุณสมบัติ 
ของวิศวกรท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการป พ.ศ. 2552 – 2556 และ
นําเสนอทิศทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ             
การออกแบบสอบถามและการสัมภาษณสถานประกอบการภาคเอกชน โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมหลัก 
3 ประเภท ไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก กลุมอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ขั้นตอมาคือ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม MINITAB เพ่ือวิเคราะห
ทางสถิติ คาของสถิติท่ีวิเคราะหผล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัด
ระดับความสําคัญและลําดับท่ี  
 ผลการวิเคราะหในภาพรวม คุณสมบัติท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการ เรียงตามลําดับ ไดแก 
ดานทัศนคติและเจตคติ ดานคุณสมบัติและบุคลิกภาพตาง ๆ ดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร    
ดานวิชาการ และดานประวัตกิารศึกษา ประสบการณทํางาน รวมท้ังทักษะพิเศษเปนอันดับสุดทาย 
ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียเปนรายขอของภาพรวมในดานวิชาการมากที่สุด 5 รายวิชา ไดแก วิชา
กระบวนการผลิต เขียนแบบวิศวกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ
การประกันคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรควรมุงเนนการสรางความรูความชํานาญในดานวิชาการ 
การส่ือสาร ทัศนคติ และความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถนําวิธีการในการวิเคราะหขอมูล และ       
ผลวิจัยบางสวนมาใชเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยตอไป 



บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด   
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จํานวน 511,246 คน จังหวัดระยอง จํานวน 612,095 คน และจังหวัด
ตราด จํานวน 220,008 คน รวมท้ังส้ิน 1,343,349 คน (กรมการปกครอง. ออนไลน. 2553) 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  ระยอง และต ราด กาํหนดขนาด                
ของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% (สิทธ์ิ  ธีรสรณ. 2552 : 118) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน การสุมตัวอยาง             
ใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามพ้ืนท่ีจังหวัด และกําหนดสัดสวน           
กลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ บุคคลท่ัวไป, นักเรียน นักศึกษา และ
ผูนําชุมชน จากนั้นใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง       
ตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน จังหวัดระยอง จํานวน 134 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป 
จํานวน 67 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน จํานวน 17 คน และจังหวัดตราด 
จํานวน 132 คน แบงเปน บุคคลท่ัวไป จํานวน 66 คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน และผูนําชุมชน 
จํานวน 16 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนที่  1 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกเปนเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และพ้ืนท่ีอยูอาศัย 
 ตอนที่  2 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น             
ตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
 ตอนที่  3 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) และเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีโดยใชเกณฑการพิจารณา 5 ระดับ 
ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ มาก 
  3  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ นอย 
  1  หมายถึง  ตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ นอยท่ีสุด 
  3.1 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี ้
   3.1.1 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริการวิชาการ              
จากเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ และขอรับคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒ ิ
   3.1.2 สัมภาษณสภาพปจจุ บันเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ              
ความเปนอยู และปญหาของชุมชน หรือหนวยงานจากผูนําชุมชนหรือหัวหนาหนวยงาน เชน 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล พัฒนาการอําเภอ และสถานประกอบการในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
   3.1.3 สรางแบบสอบถาม โดยเขียนขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค
และนิยามตัวแปรท่ีศึกษา 
   3.1.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบพิจารณาแกไข และนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน 
   3.1.5 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขเสร็จแลว     
เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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  3.2 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
   แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี ้
   3.2.1 ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยการนําแบบสอบถามไปตรวจสอบ              
ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช เพ่ือขอคําแนะนํา ปรับปรุงและแกไข 
โดยผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน  
   3.2.2 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําไปหาคาความเช่ือม่ันโดยการนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมทดลองจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถาม 
สามารถส่ือความหมายตรงท่ีผูวิจัยตองการ แลวจึงนํามาหาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.97 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอหนังสือจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล      
จากกลุมตัวอยางในหนวยงานตาง ๆ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยเกบ็แบบสอบถาม
และรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
 2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง 
 3.  วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 3 โดยการหาคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอแลวนาํไป
เปรียบเทียบคะแนนท่ีกําหนด ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2541 : 45-46) 
  คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับนอย 
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  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความตองการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1. คารอยละ (Percentage) 
 2. คาเฉล่ีย (Mean) 
 3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
 วิ เคราะหแบบสอบถามเปรียบเทียบระดับความตองการการรับบริการวิชาการ                  
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จาํแนกตาม
ประเภทของกลุมตัวอยาง และจําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ีระยอง และตราด โดยใชการวเิคราะห
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด        
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้  มีดังนี้ 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
    แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 SS  แทน ผลรวมคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Square)  
 MS  แทน คาเฉล่ียคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean of Square)  
 F  แทน คาสถิติท่ีใชในการทดสอบคาเอฟ (F-Test) 
 P  แทน  คาความนาจะเปนของสถิต ิ
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปนตอน ๆ ดังนี ้
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการ             
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการ     
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 ตอนที่  4 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคม               
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จาํแนกตาม
ประเภทของกลุมตัวอยาง  
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 ตอนที่  5 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคม               
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จาํแนกตาม
พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตาราง  1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
n = 400 

จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
 1.  ชาย 
 2.  หญิง 

 
211 
189 

 
  52.75 
  47.25 

รวม 400 100.00 
อาย ุ
 1.  15 – 20 ป 
 2.  21 –  30 ป 
 3.  31 –  40 ป 
 4.  41 –  50 ป 
 5.  ตั้งแต 51 ปขึ้นไป 

 
146 
132 
  63 
  31 
  28 

 
  36.50 
  33.00 
  15.75 
    7.75 
    7.00 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา 
 1.  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 
 2.  มัธยมศึกษาตอนตน 
 3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 4.  อนุปริญญา/ปวส. 
 5.  ปริญญาตร ี
 6.  สูงกวาปรญิญาตร ี

 
    4 
    4 
189 
131 
  67 
    5 

 
    1.00 
    1.00 
  47.25 
  32.75 
  16.75 
    1.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง  1 (ตอ) 
 

สถานภาพ 
n = 400 

จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 
 1.  ขาราชการ/พนง.หรือลูกจางของรัฐ 
 2.  พนง.รัฐวิสาหกิจ 
 3.  ธุรกิจสวนตัว 
 4.  พนง.บริษัท/ลูกจางเอกชน 
 5.  เกษตรกร 
 6.  รับจางท่ัวไป 
 7.  สจ./สท./อบต. 
 8.  ผูใหญบาน/กํานัน 
 9.  พระ/นักบวช 
 10.  ผูนํากลุม/ศูนย 
 11.  นักเรียน/นักศึกษา 
  12.  อ่ืนๆ 

 
  43 
    3 
  36 
  78 
  12 
  18 
  26 
  21 
    1 
    2 
150 
  10 

 
  10.75 
    0.75 
    9.00 
  19.50 
    3.00 
    4.50 
    6.50 
    5.25 
    0.25 
    0.50 
  37.50 
    2.50 

รวม 400 100.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1.  ต่ํากวา 10,000 บาท 
 2.  10,000 – 20,000 บาท 
 3.  20,001 – 30,000 บาท 
 4.  มากกวา 30,000 บาท 
 5.  ไมมีรายได (กําลังศึกษา) 

 
121 
105 
  14 
  10 
150 

 
  30.25 
  26.25 
    3.50 
    2.50 
  37.50 

รวม 400 100.00 
พ้ืนท่ีอยูอาศัย จังหวัด 
 1.  จันทบุร ี
 2.  ระยอง 
 3.  ตราด 

 
134 
134 
132 

 
  33.50 
  33.50 
  33.00 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญ
เปนเพศชาย จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 และเปนเพศหญิง จํานวน 189 คน คิดเปน            
รอยละ 47.25 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุตั้งแต 15 – 20 ป จํานวน 146 คน คิดเปน
รอยละ 36.50 รองลงมามีอายุตั้งแต 21 – 30 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 เม่ือจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 189 คน 
คิดเปนรอยละ 47.25 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 131 คน คิดเปน     
รอยละ 32.75 เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปน
รอยละ 37.50 รองลงมาเปนพนง.บริษัท/ลูกจางเอกชน จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50           
เม่ือจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนใหญไมมีรายได (กําลังศึกษา) จํานวน 150 คน             
คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 
เม่ือจําแนกตามพ้ืนท่ีอยูอาศัย พบวา สวนใหญอยูในจังหวัดจันทบุรี และระยองเทากัน จํานวน 134 คน 
คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมาอยูในจังหวัดตราด จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 
 
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการ               
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 
ตาราง  2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

ความคดิเห็น 
n = 400 

จํานวน (คน) รอยละ 
การไดรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ   
 1.  เคย 105   26.25 
 2.  ไมเคย 295   73.75 

รวม 400 100.00 
การไดรับขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ  
      1.  ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ 116   29.00 
      2.  วิทยุ/โทรทัศน   91   22.75 
      3.  เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจักแนะนํา  111   27.75 
      4.  อินเตอรเน็ต 139   34.75 
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ตาราง  2 (ตอ) 
 

ความคดิเห็น 
n = 400 

จํานวน (คน) รอยละ 
        5.  หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกัด   38   9.50 
        6.  ไมเคยทราบขาวสาร 135 33.75 
        7.  อ่ืน ๆ     7   1.75 
ส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขารวมโครงการบรกิารวิชาการแกสังคมจากคณะฯ 

1.  เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ  262 65.50 
2.  ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 113 28.25 
3.  เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการ 144 36.00 
4.  เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางการวิจัย   97 24.25 
5.  มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม 142 35.50 
6.  แกไขปญหาสวนตัว/ทองถ่ิน/ชุมชน 110 27.50 
7.  อ่ืน ๆ   10   2.50 

การนําความรูท่ีไดไปขยายผลตอ 
1.  ประยุกตเปนองคความรูใหม   252 63.00 
2.  เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 157 39.25 
3.  ใหคําปรกึษา/ใหบริการ 126 31.50 
4.  อ่ืน ๆ     8   2.00 

การพัฒนาชุมชน 
1.  สําคัญมาก 235 58.75 
2.  สําคัญ  165 41.25 
3.  ไมสําคัญ     0   0.00 

การพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชน 
1.  ควรพัฒนามาก 186 46.50 
2.  ควรพัฒนา 214 53.50 
3.  ไมควรพัฒนา     0   0.00 

 

หมายเหตุ : สามารถเลือกตอบไดหลายขอ 
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 จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 และไมเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ จํานวน 295 คน       
คิดเปนรอยละ 73.75 เม่ือจําแนกตามการไดรับขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ 
พบวา สวนใหญไดรับขาวสารจากอินเตอรเน็ต จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 ไมเคยทราบ
ขาวสาร จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 เม่ือจําแนกตามส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเขารวมโครงการ
บริการวิชาการ พบวา สวนใหญคาดหวังเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ จํานวน 262 คน คิดเปน       
รอยละ 65.50 รองลงมาคาดหวังเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการ จํานวน 144 คน คิดเปน       
รอยละ 36.00 เม่ือจําแนกตามการนําความรูท่ีไดไปขยายผลตอ พบวา สวนใหญเพ่ือประยุกตเปน
องคความรูใหม จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมาเพ่ือเปนวิทยากรถายทอดความรู/
เผยแพรตอ จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 เม่ือจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
พบวา สวนใหญเห็นวาสําคัญมาก จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 รองลงมาเห็นวาสําคัญ 
จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 เม่ือจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรม
คนในชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาเห็นวา
ควรพัฒนามาก จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 

 
 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการ         
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 
ตาราง  3 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

ความตองการ 
n = 400 

จํานวน (คน) รอยละ 
การเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม 

1. ตองการมาก    70   17.50 
2. ตองการ 330   82.50 
3. ไมตองการ     0     0.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง  3 (ตอ) 
 

ความตองการ 
n = 400 

จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

1. วันจันทร – ศุกร เวลา 08.00-16.30 น.   62   15.50 
2. วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 100   25.00 
3. เฉพาะวันเสาร เวลา 08.00-16.30 น.   96   24.00 
4. เฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 119   29.75 
5. อ่ืน ๆ   23     5.75 

รวม 400 100.00 
เดือนท่ีตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะฯ 

1. มกราคม    12     3.00 
2. กุมภาพันธ   17     4.25 
3. มีนาคม   37     9.25 
4. เมษายน   43   10.75 
5. พฤษภาคม   26     6.50 
6. มิถุนายน     4     1.00 
7. กรกฎาคม     4     1.00 
8. สิงหาคม     6     1.50 
9. กันยายน     2     0.50 
10.  ตุลาคม   10     2.50 
11.  พฤศจิกายน     2     0.50 
12.  ธันวาคม  10     2.50 
13.  ไมระบุเดือน 227   56.75 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เม่ือจําแนกตามความตองการ       
ในการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม พบวา สวนใหญตองการ จํานวน 330 คน คิดเปน              
รอยละ 82.50 รองลงมาตองการมาก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 เม่ือจําแนกตามชวงเวลา    
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ท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับบริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย 
เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาตองการเขารับบริการวิชาการ
วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เม่ือจําแนกตามเดือน 
ท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน จํานวน 227 คน คิดเปน             
รอยละ 56.75 รองลงมาตองการรับบริการวิชาการเดือนเมษายน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75  
 
ตาราง  4 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทบุคคลทั่วไปตอการรับบริการวิชาการ        

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

ความตองการ 
n = 200 

จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

1.   วันจันทร – ศุกร เวลา 08.00-16.30 น.   31   15.50 
2.   วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น.   51   25.50 
3.   เฉพาะวันเสาร เวลา 08.00-16.30 น.   38   19.00 
4.   เฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น.   65   32.50 
5.   อ่ืน ๆ   15     7.50 

รวม 200 100.00 
เดือนท่ีตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะฯ    

1. มกราคม      9     4.50 
2. กุมภาพันธ   10     5.00 
3. มีนาคม     8     4.00 
4. เมษายน   26   13.00 
5. พฤษภาคม   15     7.50 
6. มิถุนายน     2     1.00 
7. กรกฎาคม     2     1.00 
8. สิงหาคม     3     1.50 
9. กันยายน     0     0.00 
10.  ตุลาคม     5     2.50 
11.  พฤศจิกายน     1     0.50 
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ตาราง  4 (ตอ) 
 

ความตองการ 
n = 200 

จํานวน (คน) รอยละ 
12.  ธันวาคม     4     2.00 
13.  ไมระบุเดือน 115   57.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตาราง 4 พบวา กลุมตัวอยางประเภทบุคคลท่ัวไปท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เม่ือจําแนก
ตามชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับบริการวิชาการ
เฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาตองการเขารับ
บริการวิชาการวันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.50 เม่ือจําแนก
ตามเดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน จํานวน 115 คน        
คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาตองการรับบริการวิชาการเดือนเมษายน จํานวน 26 คน คิดเปน          
รอยละ 13.00  
 
ตาราง  5 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทนักเรียน นักศึกษาตอการรบับรกิารวชิาการ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

ความตองการ 
n = 150 

จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลาท่ีตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะฯ 

1.  วันจันทร – ศุกร เวลา 08.00-16.30 น. 21 14.00 
2.  วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 32 21.30 
3.   เฉพาะวันเสาร เวลา 08.00-16.30 น. 54 36.00 
4.   เฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 38 25.30 
5.   อ่ืน ๆ   5   3.30 

รวม               150            100.00 
 
 



 
 

38

ตาราง  5 (ตอ) 
 

ความตองการ 
n = 150 

จํานวน (คน) รอยละ 
เดือนท่ีตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะฯ   

1. มกราคม  2 1.30 
2. กุมภาพันธ 6 4.00 
3. มีนาคม               29             19.30 
4. เมษายน 9 6.00 
5. พฤษภาคม 5 3.30 
6. มิถุนายน 2 1.30 
7. กรกฎาคม 0 0.00 
8. สิงหาคม 3 2.00 
9. กันยายน 2 1.30 
10.  ตุลาคม 5 3.30 
11.  พฤศจิกายน 1 0.70 
12.  ธันวาคม 5 3.30 
13.  ไมระบุเดือน                81             54.00 

รวม              150           100.00 
 
 จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางประเภทนักเรียน นักศึกษาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้          
เม่ือจําแนกตามชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารบับรกิาร
วิชาการเฉพาะวันเสาร เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.00 รองลงมาตองการ
เขารับบริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 25.30 
เม่ือจําแนกตามเดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน จาํนวน 
81 คน คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาตองการรับบริการวิชาการเดือนมีนาคม จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 19.30  
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ตาราง  6 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูนําชุมชนตอการรับบริการวิชาการ            
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

ความตองการ 
n = 50 

จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

1.   วันจันทร – ศุกร เวลา 08.00-16.30 น.                10             20.00 
2.   วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น.                17             34.00 
3.   เฉพาะวันเสาร เวลา 08.00-16.30 น. 4 8.00 
4.   เฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น.                16             32.00 
5.   อ่ืน ๆ 3 6.00 

รวม                50           100.00 
เดือนท่ีตองการรับบรกิารวิชาการจากคณะฯ    

1. มกราคม  1 2.00 
2. กุมภาพันธ 1 2.00 
3. มีนาคม 0 0.00 
4. เมษายน 8             16.00 
5. พฤษภาคม 6             12.00 
6. มิถุนายน 0 0.00 
7. กรกฎาคม 2 4.00 
8. สิงหาคม 0 0.00 
9. กันยายน 0 0.00 
10.  ตุลาคม 0 0.00 
11.  พฤศจิกายน 0 0.00 
12.  ธันวาคม 1 2.00 
13.  ไมระบุเดือน                31             62.00 

รวม                50           100.00 
 
 จากตาราง 6 พบวา กลุมตัวอยางประเภทผูนําชุมชนท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้เม่ือจําแนกตาม
ชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับบริการวิชาการ         
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วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมาตองการเขารับ
บริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32.00 เม่ือจาํแนก
ตามเดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน จาํนวน 31 คน        
คิดเปนรอยละ 62.00 รองลงมาตองการรับบริการวิชาการเดือนเมษายน จํานวน 8 คน คิดเปน            
รอยละ 16.00  

 
ตาราง  7 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในดานเนื้อหาในการบริการ
วิชาการ 

 

เนื้อหาในการบริการวิชาการ 
n = 400 

  S.D. ระดับ 
1.  ความรูและทักษะทางวิชาการ 3.80 0.75 มาก 
2.  ความรูและทักษะทางการวจิัย 3.44 0.95 ปานกลาง 
3.  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 3.95 0.78 มาก 
4.  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการประยกุตใช 3.70 0.90 มาก 
5.  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ 3.31 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.69 มาก 
 

 จากตาราง 7 พบวา เนื้อหาในการบริการวชิาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.64) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ (  = 3.95) รองลงมาความรูและทักษะทางวิชาการ 
(X= 3.80) 
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ตาราง  8 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทบุคคลทั่วไปตอการรับบริการวิชาการ        
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานเนือ้หา
ในการบริการวิชาการ 

 

เนื้อหาในการบริการวิชาการ 
n = 200 

  S.D. ระดับ 
1.  ความรูและทักษะทางวิชาการ 3.84 0.72 มาก 
2.  ความรูและทักษะทางการวจิัย 3.55 0.87 มาก 
3.  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 3.95 0.75 มาก 
4.  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการประยกุตใช 3.84 0.81 มาก 
5.  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ 3.47 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.72 0.69 มาก 
 

 จากตาราง 8 พบวา เนื้อหาในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคคลท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.72) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืนๆ (  = 3.95) รองลงมาความรูและทักษะ
ทางวิชาการ (  = 3.84) และความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช      
( = 3.84) 
 
ตาราง  9 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทนักเรียน นักศึกษาตอการรบับรกิารวชิาการ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานเนือ้หา
ในการบริการวิชาการ 

 

เนื้อหาในการบริการวิชาการ 
n = 150 

  S.D. ระดับ 
1.  ความรูและทักษะทางวิชาการ 3.75 0.76 มาก 
2.  ความรูและทักษะทางการวจิัย 3.55 0.88 มาก 
3.  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 3.87 0.80 มาก 
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ตาราง  9 (ตอ) 
 

เนื้อหาในการบริการวิชาการ 
n = 150 

X  S.D. ระดับ 
4.  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     และการประยกุตใช 3.70 0.84 มาก 
5.  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ 3.47 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.66 มาก 
 
 จากตาราง 9 พบวา เนื้อหาในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.66) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ (  = 3.87) รองลงมาความรูและ
ทักษะทางวิชาการ ( = 3.75) และความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
( = 3.70) 
 
ตาราง  10  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูนําชุมชนตอการรับบริการวิชาการ       

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานเนือ้หา
ในการบริการวิชาการ 

 

เนื้อหาในการบริการวิชาการ 
n = 50 

  S.D. ระดับ 
1.  ความรูและทักษะทางวิชาการ 3.80 0.85 มาก 
2.  ความรูและทักษะทางการวจิัย 2.68 1.15 ปานกลาง 
3.  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 4.20 0.78 มาก 
4.  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการประยกุตใช 3.10 1.18 ปานกลาง 
5.  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ 2.24 1.28 นอย 

รวม 3.20 0.78 ปานกลาง 
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 จากตาราง 10 พบวา เนื้อหาในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.20) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ (  = 4.20) รองลงมาความรูและ
ทักษะทางวิชาการ ( = 3.80) และความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 
( = 3.10) 
 
ตาราง  11  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานรูปแบบในการบริการ
วิชาการ 

 

รูปแบบในการบรกิารวิชาการ n = 400 
  S.D. ระดับ 

1.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว 3.23 0.98 ปานกลาง 
2.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน 3.44 0.82 ปานกลาง 
3.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด 3.74 0.91 มาก 
4.  การใหคําปรกึษา การวิเคราะหตวัอยาง  
     การทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจซอม 3.58 0.85 มาก 
5.  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
     การแสดงผลงานทางวิชาการ 3.67 0.88 มาก 
6.  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
     ทางการศึกษา 3.60 0.97 มาก 
7.  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
     วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
     เพ่ือแกปญหา 3.64 0.89 มาก 

รวม 3.55 0.60 มาก 
 

 จากตาราง 11 พบวา รูปแบบในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.55) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรดั
มีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ (  = 3.74) รองลงมาการจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ       
การแสดงผลงานทางวิชาการ ( = 3.67) 
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ตาราง  12  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทบุคคลท่ัวไปตอการรับบริการวิชาการ   
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                   
ในดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 

 

รูปแบบในการบรกิารวิชาการ n = 200 
  S.D. ระดับ 

1.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว 3.28 0.95 ปานกลาง 
2.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน 3.50 0.86 ปานกลาง 
3.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด 3.81 0.88 มาก 
4.  การใหคําปรกึษา การวิเคราะหตวัอยาง  
     การทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจซอม 3.65 0.80 มาก 
5.  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
     การแสดงผลงานทางวิชาการ 3.74 0.81 มาก 
6.  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
     ทางการศึกษา 3.78 0.92 มาก 
7.  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
     วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
     เพ่ือแกปญหา 3.74 0.89 มาก 

รวม 3.63 0.63 มาก 
 

 จากตาราง 12 พบวา รูปแบบในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคคลท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.63) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา การฝกอบรม 
สัมมนาหลักสูตรเรงรัดมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ (  = 3.81) รองลงมาการใหบริการเครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา ( = 3.78) 
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ตาราง  13  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทนักเรียน นักศึกษาตอการรับบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ในดาน
รูปแบบในการบริการวิชาการ 

 

รูปแบบในการบรกิารวิชาการ n = 150 
  S.D. ระดับ 

1.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว 3.27 0.91 ปานกลาง 
2.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน 3.41 0.77 ปานกลาง 
3.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด 3.53 0.86 มาก 
4.  การใหคําปรกึษา การวิเคราะหตวัอยาง  
     การทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจซอม 3.65 0.80 มาก 
5.  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
     การแสดงผลงานทางวิชาการ 3.67 0.84 มาก 
6.  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
     ทางการศึกษา 3.56 0.86 มาก 
7.  การศึกษา วจิยั สํารวจ วางแผน การจดัการ  
     วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
     เพ่ือแกปญหา 3.57 0.85 มาก 

รวม 3.52 0.55 มาก 
 

 จากตาราง 13 พบวา รูปแบบในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52) เมื่อพิจารณาเปนหัวขอ พบวา        
การฝกอบรม การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และการแสดงผลงานทางวิชาการมีคาเฉล่ีย
มากกวาหัวขออ่ืน ๆ (X= 3.67) รองลงมาการศึกษา วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ วางระบบ 
ออกแบบ สราง ประดิษฐหรือผลิตเพ่ือแกปญหา ( = 3.57) 
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ตาราง  14  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูนําชุมชนตอการรับบริการวิชาการ         
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ในดาน
รูปแบบในการบริการวิชาการ 

 

รูปแบบในการบรกิารวิชาการ n = 50 
  S.D. ระดับ 

1.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว 2.94 1.21 ปานกลาง 
2.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน 3.28 0.83 ปานกลาง 
3.  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด 4.08 1.02 มาก 
4.  การใหคําปรกึษา การวิเคราะหตวัอยาง  
     การทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจซอม 3.08 1.02 ปานกลาง 
5.  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
     การแสดงผลงานทางวิชาการ 3.36 1.20 ปานกลาง 
6.  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
     ทางการศึกษา 3.04 1.22 ปานกลาง 
7.  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
     วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
     เพ่ือแกปญหา 3.48 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.54 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 14 พบวา รูปแบบในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.32) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา             
การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรดัมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ (  = 4.08) รองลงมาการศึกษา 
วิจัย สํารวจ วางแผน การจัดการ วางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐหรือผลิตเพ่ือแกปญหา ( = 3.48) 
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ตาราง  15  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานสถานท่ีในการบริการ
วิชาการ 

 

สถานท่ีในการบริการวิชาการ 
n = 400 

  S.D. ระดับ 
1.  ภายในชุมชน 3.83 0.90 มาก 
2.  สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน 3.69 0.82 มาก 
3.  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 3.45 0.92 ปานกลาง 
4.  โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียง 
     กับชุมชน 3.50 0.89 ปานกลาง 
5.  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให 3.41 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.68 มาก 
 

 จากตาราง 15 พบวา สถานท่ีในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.57) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ภายในชุมชนมีคาเฉล่ียมากกวา
หัวขออ่ืน ๆ ( = 3.83) รองลงมาสถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน ( = 3.69) 

 
ตาราง  16  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทบุคคลท่ัวไปตอการรับบริการวิชาการ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี               
ในดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ 

 

สถานท่ีในการบริการวิชาการ 
n = 200 

  S.D. ระดับ 
1.  ภายในชุมชน 3.91 0.88 มาก 
2.  สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน 3.76 0.80 มาก 
3.  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 3.49 0.94 ปานกลาง 
4.  โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียง 
     กับชุมชน 3.54 0.87 มาก 
5.  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให 3.42 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.66 มาก 
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 จากตาราง 16 พบวา สถานท่ีในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคคลท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.62) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา ภายในชุมชน
มีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ ( = 3.91) รองลงมาสถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน ( = 3.76) 

 
ตาราง  17  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทนักเรียน นักศึกษาตอการรับบริการวิชาการ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ในดาน
สถานท่ีในการบริการวิชาการ 

 

สถานท่ีในการบริการวิชาการ 
n = 150 

  S.D. ระดับ 
1.  ภายในชุมชน 3.75 0.80 มาก 
2.  สถานท่ีราชการท่ีใกลเคยีงกับชุมชน 3.61 0.80 มาก 
3.  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 3.48 0.84 ปานกลาง 
4.  โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียง 
     กับชุมชน 3.47 0.81 ปานกลาง 
5.  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให 3.56 0.91 มาก 

รวม 3.57 0.62 มาก 
 

 จากตาราง 17 พบวา สถานท่ีในการบรกิารวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนหัวขอ พบวา 
ภายในชุมชนมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ  ( = 3.75) รองลงมาสถานท่ีราชการท่ีใกลเคยีงกบัชุมชน 
( = 3.61) 
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ตาราง  18  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูนําชุมชนตอการรับบริการวิชาการ      
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                   
ในดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ 

 

สถานท่ีในการบริการวิชาการ 
n = 50 

X  S.D. ระดับ 
1.  ภายในชุมชน 3.72 1.24 มาก 
2.  สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน 3.64 0.96 มาก 
3.  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 3.18 1.00 ปานกลาง 
4.  โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียง 
     กับชุมชน 3.42 1.12 ปานกลาง 
5.  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให 2.88 1.58 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.85 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 18 พบวา สถานท่ีในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.36) เม่ือพิจารณาเปนหัวขอ พบวา          
ภายในชุมชนมีคาเฉล่ียมากกวาหัวขออ่ืน ๆ  ( = 3.72) รองลงมาสถานท่ีราชการท่ีใกลเคยีงกบัชุมชน 
( = 3.64) 
 
ตาราง  19  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานหลักสูตรในการบรกิาร
วิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 400 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.84 0.97 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.68 0.97 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.80 0.90 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.65 1.04 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.65 1.02 มาก 
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ตาราง  19  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 400 

  S.D. ระดับ 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปู 
     วิเคราะหขอมูล 3.64 1.00 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.66 0.99 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.69 0.94 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.56 0.99 มาก 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.53 0.97 มาก 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร 
      / อุตสาหกรรม 3.71 0.97 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.56 1.00 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค  
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.53 0.96 มาก 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.57 0.95 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.49 0.95 ปานกลาง 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.59 0.93 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.45 1.04 ปานกลาง 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.43 1.05 ปานกลาง 
19. ความปลอดภัยในการทํางาน 3.73 1.01 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.65 1.00 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.61 0.97 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.43 0.99 ปานกลาง 
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ตาราง  19  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 400 

X  S.D. ระดับ 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล  
      และซอมบํารุงรักษา 3.46 0.95 ปานกลาง 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.40 1.00 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.60 0.96 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.69 0.94 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.36 1.11 ปานกลาง 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.34 1.08 ปานกลาง 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.42 1.05 ปานกลาง 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.48 1.01 ปานกลาง 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.39 0.96 ปานกลาง 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.37 1.00 ปานกลาง 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.51 0.96 มาก 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.43 0.95 ปานกลาง 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.61 1.00 มาก 
36. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.63 0.89 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.73 0.86 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 3.81 0.88 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.66 0.95 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.69 0.97 มาก 
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ตาราง  19  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 400 

X  S.D. ระดับ 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.66 0.96 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง  
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.59 1.04 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.62 1.01 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.75 0.95 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.77 0.93 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.52 1.02 มาก 
47. การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.61 0.98 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุน) 
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.51 1.12 มาก 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.73 0.95 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.67 0.96 มาก 

รวม 3.58 0.71 มาก 
 

 จากตาราง 19 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.58) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญ          
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตรการใชคอมพิวเตอร
เครือขาย (Internet) (  = 3.84) รองลงมาหลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา (  = 3.81) หลักสูตร
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การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (  = 3.80) หลักสูตรการประหยัดพลังงาน (  = 3.77) หลักสูตร
พลังงานทดแทน (X= 3.75)  
 
ตาราง  20  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยไดรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ        

ตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ในดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 105 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.80 0.99 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.64 0.88 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.82 0.87 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.62 0.95 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.60 0.95 มาก 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
     วิเคราะหขอมูล 3.68 0.93 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.72 0.94 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.82 0.88 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.59 0.96 มาก 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.63 0.96 มาก 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร  
      / อุตสาหกรรม 3.73 0.99 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.54 0.99 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค  
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.57 0.95 มาก 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.57 0.87 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครือ่งจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.59 0.87 มาก 
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ตาราง  20  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 105 

  S.D. ระดับ 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.60 0.96 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.50 1.04 ปานกลาง 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.45 1.04 ปานกลาง 
19. ความปลอดภยัในการทํางาน 3.80 1.02 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.74 0.97 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.70 0.95 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.36 1.06 ปานกลาง 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และ 
      ซอมบํารุงรักษา 3.48 0.98 ปานกลาง 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.39 1.05 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.52 0.92 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.64 0.90 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.43 1.09 ปานกลาง 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.31 1.07 ปานกลาง 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.41 1.10 ปานกลาง 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.45 1.00 ปานกลาง 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.42 1.01 ปานกลาง 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.35 1.08 ปานกลาง 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.41 0.98 ปานกลาง 
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ตาราง  20  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 105 

X  S.D. ระดับ 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.38 0.94 ปานกลาง 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.68 0.99 มาก 
36. การจัดการธุรกจิขนาดยอม 3.73 0.89 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.75 0.83 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 3.88 0.81 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.63 0.89 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.65 0.98 มาก 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.69 0.92 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง  
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.63 0.95 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.63 0.96 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.73 0.92 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.72 0.88 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.44 1.02 ปานกลาง 
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ตาราง  20  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 105 

  S.D. ระดับ 
47. การออกแบบบรรจุภณัฑ 3.63 0.96 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุน) 
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.51 1.06 มาก 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.83 0.88 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.77 1.00 มาก 

รวม 3.60 0.66 มาก 
 

 จากตาราง 20 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยไดรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.60) 
เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  
5 ลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา (  = 3.88) รองลงมาหลักสูตรการพัฒนา
บุคลิกภาพ (  = 3.83) หลักสูตรเทคนิคการนําเสนอผลงาน (  = 3.82) หลักสูตรการใชงาน
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ( = 3.82) หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 3.80)  
 
ตาราง  21  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยไดรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ 

ตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ในดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 295 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.86 0.97 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.69 1.00 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.79 0.92 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.66 1.07 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.67 1.05 มาก 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 295 

  S.D. ระดับ 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
     วิเคราะหขอมูล 3.63 1.03 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.64 1.01 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.64 0.95 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.55 1.01 มาก 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.49 0.97 ปานกลาง 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร  
      / อุตสาหกรรม 3.69 0.96 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.57 1.01 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค  
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.51 0.97 มาก 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.57 0.98 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.46 0.98 ปานกลาง 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.58 0.92 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.44 1.04 ปานกลาง 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.42 1.05 ปานกลาง 
19. ความปลอดภัยในการทํางาน 3.71 1.01 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.61 1.01 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.58 0.98 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.45 0.96 ปานกลาง 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 295 

  S.D. ระดับ 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และ 
      ซอมบํารุงรักษา 3.45 0.94 ปานกลาง 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.41 0.98 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.62 0.98 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.70 0.96 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.34 1.12 ปานกลาง 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.34 1.09 ปานกลาง 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.42 1.04 ปานกลาง 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.49 1.02 ปานกลาง 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.38 0.95 ปานกลาง 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.38 0.97 ปานกลาง 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.55 0.95 มาก 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.44 0.95 ปานกลาง 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.58 1.01 มาก 
36. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.60 0.89 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.72 0.87 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 3.79 0.90 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.67 0.98 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.71 0.97 มาก 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 295 

  S.D. ระดับ 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.65 0.98 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง  
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.58 1.07 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.61 1.03 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.76 0.97 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.78 0.95 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.55 1.02 มาก 
47. การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.60 0.99 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุน) 
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.51 1.15 มาก 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.69 0.98 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.63 0.94 มาก 

รวม 3.58 0.72 มาก 
 

 จากตาราง 21 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไมเคยไดรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.58) 
เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  
5 ลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) (  = 3.86) รองลงมาหลักสูตร
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การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ( = 3.79) หลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา ( = 3.79) หลักสูตร
การประหยัดพลังงาน ( = 3.78) หลักสูตรพลังงานทดแทน ( = 3.76)  
 
ตาราง  22  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการรับบริการวิชาการมากตอการรับ

บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณี ในดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 70 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.86 1.12 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.69 1.09 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.99 0.94 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.76 1.18 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.77 1.21 มาก 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
     วิเคราะหขอมูล 3.77 1.16 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.80 1.18 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.86 1.01 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.66 1.14 มาก 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.57 1.14 มาก 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร  
      / อุตสาหกรรม 3.87 1.15 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.81 1.08 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค 
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.81 1.08 มาก 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.70 1.12 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.64 1.10 มาก 
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 70 

  S.D. ระดับ 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.74 1.08 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.43 1.14 ปานกลาง 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.46 1.15 ปานกลาง 
19. ความปลอดภัยในการทํางาน 3.77 1.15 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.76 1.14 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.74 1.16 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.46 1.16 ปานกลาง 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และ 
      ซอมบํารุงรักษา 3.60 1.04 มาก 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.43 1.16 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.63 1.10 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.76 1.02 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.37 1.36 ปานกลาง 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.20 1.31 ปานกลาง 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.31 1.21 ปานกลาง 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.59 1.14 มาก 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.43 1.17 ปานกลาง 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.39 1.27 ปานกลาง 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.61 1.13 มาก 
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 70 

  S.D. ระดับ 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.46 1.15 ปานกลาง 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.71 1.27 มาก 
36. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.81 1.06 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.93 0.96 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 4.07 0.95 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.86 1.13 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.90 1.07 มาก 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.84 0.95 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง  
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.64 1.20 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.69 1.22 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.71 0.99 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.76 1.10 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.57 1.16 มาก 
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 70 

  S.D. ระดับ 
47. การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.70 1.10 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน) 
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.19 1.44 ปานกลาง 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.79 1.10 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.69 1.24 มาก 

รวม 3.67 0.87 มาก 
 

 จากตาราง 22 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการรับบริการวิชาการมาก โดยรวมอยูในระดับมาก 
(  = 3.67) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย        
จากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา ( = 4.07) รองลงมาหลักสูตร
การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (  = 3.99) หลักสูตรทักษะการเปนหัวหนางานที่ดี (  = 3.93)  
หลักสูตรการสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะภายในชุมชน ( = 3.90) 
และหลักสูตรการซอมบํารุงเครื่องจักรกลทางดานการเกษตร / อุตสาหกรรม ( = 3.87)  

 
ตาราง  23  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการรับบริการวิชาการตอการรับบริการ

วิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
ในดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 330 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.84 0.94 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.68 0.94 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.76 0.89 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.62 1.00 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.63 0.98 มาก 
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ตาราง  23  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 330 

  S.D. ระดับ 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
     วิเคราะหขอมูล 3.62 0.97 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.63 0.95 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.65 0.92 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.54 0.96 มาก 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.52 0.93 มาก 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร 
      / อุตสาหกรรม 3.67 0.92 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.51 0.98 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค  
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.46 0.93 ปานกลาง 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.54 0.91 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครือ่งจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.46 0.92 ปานกลาง 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.55 0.89 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.46 1.02 ปานกลาง 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.42 1.03 ปานกลาง 
19. ความปลอดภัยในการทํางาน 3.72 0.98 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.62 0.96 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.58 0.93 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.42 0.95 ปานกลาง 
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ตาราง  23  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 330 

  S.D. ระดับ 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และ 
      ซอมบํารุงรักษา 3.43 0.93 ปานกลาง 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.40 0.96 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.59 0.93 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.67 0.93 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.36 1.05 ปานกลาง 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.36 1.03 ปานกลาง 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.44 1.02 ปานกลาง 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.46 0.98 ปานกลาง 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.38 0.91 ปานกลาง 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.37 0.94 ปานกลาง 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.49 0.92 ปานกลาง 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.42 0.90 ปานกลาง 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.58 0.93 มาก 
36. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.59 0.85 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.69 0.83 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 3.75 0.85 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.62 0.91 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.65 0.94 มาก 
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ตาราง  23  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 330 

  S.D. ระดับ 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.62 0.96 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง 
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.58 1.01 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.60 0.96 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.76 0.95 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.77 0.89 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.51 0.99 มาก 
47. การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.59 0.95 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุน) 
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.58 1.03 มาก 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.71 0.92 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.66 0.89 มาก 

รวม 3.57 0.66 มาก 
 

 จากตาราง 23 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการรับบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
(  = 3.57) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย      
จากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) (  = 3.84) รองลงมา
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หลักสูตรการประหยัดพลังงาน (  = 3.77) หลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (  = 3.76) 
หลักสูตรพลังงานทดแทน ( = 3.76) และหลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา ( = 3.75) 
 
ตาราง  24  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทบุคคลท่ัวไปตอการรับบริการวิชาการ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ในดาน
หลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 200 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 4.00 0.89 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.90 0.85 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.96 0.89 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.86 1.01 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.88 0.95 มาก 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
     วิเคราะหขอมูล 3.84 0.94 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.86 0.90 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.85 0.89 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.83 0.93 มาก 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.69 0.95 มาก 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร 
      / อุตสาหกรรม 3.83 0.99 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.60 1.04 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค 
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.56 1.01 มาก 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.70 0.99 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.54 1.01 มาก 
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ตาราง  24  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 200 

  S.D. ระดับ 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.60 0.99 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.51 1.03 มาก 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.52 1.06 มาก 
19. ความปลอดภัยในการทํางาน 3.79 0.99 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.76 0.98 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.67 0.97 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.46 0.99 ปานกลาง 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และ 
      ซอมบํารุงรักษา 3.53 0.95 มาก 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.50 1.04 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.66 0.97 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.70 0.98 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.49 1.12 ปานกลาง 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.51 1.02 มาก 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.49 1.01 ปานกลาง 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.57 1.00 มาก 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.52 0.96 มาก 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.50 0.96 ปานกลาง 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.58 0.95 มาก 
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ตาราง  24  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 200 

  S.D. ระดับ 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.55 0.92 มาก 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.71 0.90 มาก 
36. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.74 0.82 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.79 0.87 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 3.88 0.84 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.77 0.93 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.78 1.00 มาก 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.70 0.96 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง  
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.76 1.01 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.78 0.99 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.92 0.90 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.89 0.90 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.61 1.04 มาก 
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ตาราง  24  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 200 

  S.D. ระดับ 
47. การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.71 0.99 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน)  
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.82 1.01 มาก 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.84 0.93 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.84 0.93 มาก 

รวม 3.70 0.71 มาก 
 

 จากตาราง 24 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามประเภทบุคคลท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.70) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร 
พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตร
การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 4.00) รองลงมาหลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
( = 3.96) หลักสูตรพลังงานทดแทน (X= 3.92) หลักสูตรการซอมบํารุงคอมพิวเตอร (  = 3.90) 
หลักสูตรการประหยัดพลังงาน ( = 3.89)  

 
ตาราง  25  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทนักเรียน นักศึกษาตอการรับบริการวิชาการ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ในดาน
หลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 150 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.88 0.86 มาก 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3.72 0.90 มาก 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.75 0.84 มาก 
4.  การสรางเว็บไซต 3.61 0.91 มาก 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 3.58 0.96 มาก 
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 150 

  S.D. ระดับ 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
     วิเคราะหขอมูล 3.63 0.90 มาก 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 3.66 0.88 มาก 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.62 0.89 มาก 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 3.50 0.93 ปานกลาง 
10. สถิติเพ่ือการวิจัย 3.59 0.88 มาก 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร 
      / อุตสาหกรรม 3.61 0.91 มาก 
12. การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.67 0.86 มาก 
13. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค  
      และลางเครื่องปรับอากาศ 3.59 0.78 มาก 
14. การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.57 0.77 มาก 
15. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
      ในงานอุตสาหกรรม 3.56 0.81 มาก 
16. การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
      อยางถูกวิธี 3.59 0.79 มาก 
17. การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
      โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 3.62 0.90 มาก 
18. การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 3.57 0.96 มาก 
19. ความปลอดภัยในการทํางาน 3.80 0.92 มาก 
20. เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.67 0.88 มาก 
21. การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
      การลดตนทุน 3.66 0.88 มาก 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.53 0.88 มาก 
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 150 

  S.D. ระดับ 
23. กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล 
      และซอมบํารุงรักษา 3.49 0.93 ปานกลาง 
24. การรังวดั การทําแผนท่ี 3.49 0.81 ปานกลาง 
25. การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.59 0.89 มาก 
26. การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.75 0.83 มาก 
27. การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
      ดวยระบบไอน้ํา 3.51 0.93 มาก 
28. การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 3.52 0.95 มาก 
29. การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 3.61 0.92 มาก 
30. ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 3.57 0.87 มาก 
31. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
      โลจิสติกส   3.53 0.82 มาก 
32. การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 3.53 0.90 มาก 
33. การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
      ของชุมชนทองถ่ิน 3.54 0.83 มาก 
34. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
      QC Story 3.51 0.86 มาก 
35. การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
      องคกรสูความเปนเลิศ 3.66 1.00 มาก 
36. การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.61 0.86 มาก 
37. ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.73 0.77 มาก 
38. การพัฒนาความเปนผูนํา 3.67 0.81 มาก 
39. การบริหารการผลิต 3.63 0.84 มาก 
40. การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.60 0.90 มาก 
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 150 

  S.D. ระดับ 
41. การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว 
      เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมี 
      สวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบ 
      ตามแนวทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง 3.65 0.94 มาก 
42. การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
      การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
      พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง 
      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.57 0.90 มาก 
43. สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
      เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
      จากวตัถุดิบอ่ืน 3.55 0.92 มาก 
44. พลังงานทดแทน 3.73 0.89 มาก 
45. การประหยดัพลังงาน 3.74 0.89 มาก 
46. การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
      การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 3.64 0.88 มาก 
47. การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.61 0.94 มาก 
48. การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน) 
      สําหรับงานอุตสาหกรรม 3.57 0.93 มาก 
49. การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.71 0.87 มาก 
50. การแปรรูปผลผลิต 3.60 0.89 มาก 

รวม 3.61 0.62 มาก 
 

 จากตาราง 25 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามประเภทนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.61) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร 
พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ หลักสูตร
การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 3.88) รองลงมาหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน 
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(X= 3.80) หลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ( = 3.75) หลักสูตรการจัดการระบบการบําบัด
น้ําเสีย ( = 3.75) หลักสูตรการประหยัดพลังงาน ( = 3.74)  

 
ตาราง  26  ความตองการของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูนําชุมชนตอการรับบริการวิชาการ      

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ในดาน
หลักสูตรในการบริการวิชาการ 

 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 50 

  S.D. ระดับ 
1.  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) 3.10 1.24 ปานกลาง 
2.  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 2.70 1.03 ปานกลาง 
3.  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3.30 0.95 ปานกลาง 
4.  การสรางเว็บไซต 2.92 1.17 ปานกลาง 
5.  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 2.96 1.17 ปานกลาง 
6.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   
     วิเคราะหขอมูล 2.88 1.18 ปานกลาง 
7.  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
     นําเสนอผลงาน 2.88 1.28 ปานกลาง 
8.  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3.26 1.10 ปานกลาง 
9.  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 2.70 0.90 ปานกลาง 
10.  สถิติเพ่ือการวิจัย 2.70 0.88 ปานกลาง 
11. การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดาน 
      การเกษตร / อุตสาหกรรม 3.52 1.03 มาก 
12.  การซอมบํารุงเครื่องยนต 3.08 1.10 ปานกลาง 
13.  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ/ 
       การตรวจเช็ค และลางเครื่องปรับอากาศ 3.20 1.19 ปานกลาง 
14.  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 3.06 1.09 ปานกลาง 
15.  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
       ในงานอุตสาหกรรม 3.12 1.04 ปานกลาง 
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ตาราง  26  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 50 

  S.D. ระดับ 
16.  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
       อยางถูกวิธี 3.54 1.05 มาก 
17.  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช   
       โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 2.72 1.19 ปานกลาง 
18.  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 2.60 0.88 ปานกลาง 
19.  ความปลอดภัยในการทํางาน 3.28 1.24 ปานกลาง 
20.  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 3.16 1.26 ปานกลาง 
21.  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
       การลดตนทุน 3.24 1.18 ปานกลาง 
22. การออกแบบแผนผังโรงงาน 3.00 1.16 ปานกลาง 
23.  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และ 
       ซอมบํารุงรักษา 3.10 0.95 ปานกลาง 
24.  การรังวดั การทําแผนท่ี 2.78 1.13 ปานกลาง 
25.  การจัดการและควบคุมมลพิษ 3.36 1.13 ปานกลาง 
26.  การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 3.46 1.09 ปานกลาง 
27.  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
       ดวยระบบไอน้ํา 2.40 1.12 นอย 
28.  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 2.10 0.93 นอย 
29.  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 2.52 1.18 ปานกลาง 
30.  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 2.86 1.22 ปานกลาง 
31.  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน 
       โลจิสติกส   2.50 0.93 นอย 
32.  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 2.36 0.89 นอย 
33.  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
       ของชุมชนทองถ่ิน 3.16 1.23 ปานกลาง 
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ตาราง  26  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 50 

  S.D. ระดับ 
34.  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค  
       QC Story 2.68 0.97 ปานกลาง 
35.  การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
       องคกรสูความเปนเลิศ 3.02 1.18 ปานกลาง 
36.  การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3.28 1.14 ปานกลาง 
37.  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี 3.50 1.03 ปานกลาง 
38.  การพัฒนาความเปนผูนํา 3.98 1.13 มาก 
39.  การบริหารการผลิต 3.36 1.27 ปานกลาง 
40.  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิม 
       ประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 3.62 1.02 มาก 
41.  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิต 
       ขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมีสวนรวม 
       ของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม 
       กับเศรษฐกิจพอเพียง 3.54 1.05 มาก 
42.  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
       การบริหารจดัการขาว อันเนื่องมาจาก 
       พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง  
       เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.02 1.34 ปานกลาง 
43.  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
       เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
       จากวตัถุดิบอ่ืน 3.20 1.24 ปานกลาง 
44.  พลังงานทดแทน 3.16 1.13 ปานกลาง 
45.  การประหยดัพลังงาน 3.36 1.04 ปานกลาง 
46.  การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
       การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 2.78 1.05 ปานกลาง 
47.  การออกแบบบรรจุภัณฑ 3.20 0.99 ปานกลาง 
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ตาราง  26  (ตอ) 
 

หลักสูตรในการบรกิารวิชาการ 
n = 50 

  S.D. ระดับ 
48.  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญีปุ่น)  
       สําหรับงานอุตสาหกรรม 2.12 1.08 นอย 
49.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3.32 1.16 ปานกลาง 
50.  การแปรรูปผลผลิต 3.16 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.03 0.64 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 26 แสดงวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถามประเภทผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.03) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร 
พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ 
หลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนํา (  = 3.98) รองลงมาหลักสูตรการสรางเครื่องยอยพลาสติก         
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะภายในชุมชน  (  = 3.62) หลักสูตรการใชงานเครื่องมือ 
เครื่องจักรทางการเกษตรอยางถูกวิธี (  = 3.54) หลักสูตรการพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาว
เพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภค โดยการมีสวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม
กับเศรษฐกิจพอเพียง (  = 3.54) หลักสูตรการซอมบํารุงเครื่องจักรกลทางดานการเกษตร / 
อุตสาหกรรม ( = 3.52)   
 
 ตอนที่  4 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคม                   
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จาํแนกตาม
ประเภทของกลุมตัวอยาง  
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ตาราง  27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนตามความตองการในดานตาง ๆ  ในการรบับรกิารวชิาการ
แกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง 

 

รายการ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F P 

1.  ดานเนื้อหาในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2   11.09 5.54 12.40 0.00 
ภายในกลุม 397 177.39 0.44 - - 

รวม 399 188.48 - - - 
2.  ดานรูปแบบในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2     4.23 2.11 5.97 0.00 
ภายในกลุม 397 140.51 0.35 - - 

รวม 399 144.74 - - - 
3.  ดานสถานท่ีในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2     2.58 1.29 2.81 0.61 
ภายในกลุม 397 182.16 0.45 - - 

รวม 399 184.74 - - - 
4.  ดานหลักสูตรในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2   18.05 9.02 19.78 0.00 
ภายในกลุม 397 181.13 0.45 - - 

รวม 399 199.18 - - - 

รวม 
ระหวางกลุม     2   13.99 6.99 18.15 0.00 
ภายในกลุม 397 153.00 0.38 - - 

รวม 399 166.99 - - - 
       
 จากตาราง 27 แสดงวา เม่ือเปรียบเทียบความตองการการรับบริการวิชาการในดานตาง ๆ 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน            
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน 
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ตาราง  28  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ
ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท          
ของกลุมตัวอยางโดยรวม 

 

ประเภท   
นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน 

1.  นักเรียน นักศึกษา 3.60 - -0.08 0.50* 
2.  บุคคลท่ัวไป 3.69 - - 0.58* 
3.  ผูนําชุมชน 3.10 - - - 
 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 28 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยางโดยรวม พบวา ประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทผูนําชุมชน 
และประเภทบุคคลท่ัวไปกับประเภทผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สําหรับประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทบุคคลท่ัวไปมีความตองการไมแตกตางกนั 

 
ตาราง  29  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ

ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานเนื้อหาในการบริการ
วิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง 

 

ประเภท   
นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน 

1.  นักเรียน นักศึกษา 3.66 - -0.05 0.46* 
2.  บุคคลท่ัวไป 3.72 - - 0.52* 
3.  ผูนําชุมชน 3.20 - - - 
 

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 29 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม       
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ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทนักเรียน 
นักศึกษากับประเภทผูนําชุมชน และประเภทบุคคลท่ัวไปกับประเภทผูนําชุมชนมีความตองการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภท
บุคคลท่ัวไปมีความตองการไมแตกตางกัน 

 
ตาราง  30  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ

ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานรปูแบบในการบรกิาร
วิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง 

 

ประเภท   
นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน 

1.  นักเรียน นักศึกษา 3.52 - -0.11 0.19 
2.  บุคคลท่ัวไป 3.63 - - 0.31* 
3.  ผูนําชุมชน 3.32 - - - 
 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 30 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทนักเรียน 
นักศึกษากับประเภทบุคคลท่ัวไป และประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภทผูนาํชุมชน                  
มีความตองการไมแตกตางกัน สําหรับประเภทบุคคลท่ัวไปกับประเภทผูนําชุมชน มีความตองการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง  31  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ
ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานท่ีในการบรกิาร
วิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง 

 

ประเภท   
นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน 

1.  นักเรียน นักศึกษา 3.57 - -0.04 0.20 
2.  บุคคลท่ัวไป 3.62 - - 0.25 
3.  ผูนําชุมชน 3.36 - - - 

 
 จากตาราง 31 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา แตละประเภท     
ของกลุมตัวอยางมีความตองการไมแตกตางกนั 
 
ตาราง  32  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ

ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานหลักสูตรในการบริการ
วิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง 

 

ประเภท   
นักเรียน 
นักศึกษา บุคคลท่ัวไป ผูนําชุมชน 

1.  นักเรียน นักศึกษา 3.61 - -0.08 0.58* 
2.  บุคคลท่ัวไป 3.70 - - 0.66* 
3.  ผูนําชุมชน 3.03 - - - 
 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 32 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทนักเรียน 
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นักศึกษากับประเภทผูนําชุมชน และประเภทบุคคลท่ัวไปกับประเภทผูนําชุมชน มีความตองการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับประเภทนักเรียน นักศึกษากับประเภท
บุคคลท่ัวไปมีความตองการไมแตกตางกัน 

 
 ตอนที่  5 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการรับบริการวิชาการแกสังคม                    
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จาํแนกตาม
พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  

 
ตาราง  33  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนตามความตองการในดานตาง ๆ  ในการรบับรกิารวชิาการ

แกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนท่ี 
 

รายการ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F P 

1.  ดานเนื้อหาในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2     1.24 0.62 1.31 0.26 
ภายในกลุม 397 187.24 0.47 - - 

รวม 399 188.48 - - - 
2.  ดานรูปแบบในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2     1.63 0.81 2.26 0.10 
ภายในกลุม 397 143.11 0.36 - - 

รวม 399 144.74 - - - 
3.  ดานสถานท่ีในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2     1.64 0.82 1.78 0.16 
ภายในกลุม 397 183.10 0.46 - - 

รวม 399 184.74 - - - 
4.  ดานหลักสูตรในการ 
     บริการวิชาการ 

ระหวางกลุม     2     2.22 1.11 2.23 0.10 
ภายในกลุม 397 196.95 0.49 - - 

รวม 399 199.18 - - - 

รวม 
ระหวางกลุม     2     1.85 0.92 2.23 0.10 
ภายในกลุม 397 165.14 0.41 - - 

รวม 399 166.99 - - - 
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 จากตาราง 33 แสดงวา เม่ือเปรียบเทียบความตองการการรับบริการวิชาการในดานตาง ๆ 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา โดยรวม                
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน 
 
ตาราง  34  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ

ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนท่ี 
 

พ้ืนท่ี   จันทบุร ี ระยอง ตราด 
1.  จันทบุร ี 3.52 - -0.02 -0.15 
2.  ระยอง 3.55 - - -0.13 
3.  ตราด 3.68 - - - 

 
 จากตาราง 34 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม พบวา แตละพ้ืนท่ีมีความตองการ         
ไมแตกตางกัน 

 
ตาราง  35  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ

ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานเนือ้หาในการบริการ
วิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ี  

 

พ้ืนท่ี   จันทบุร ี ระยอง ตราด 
1.  จันทบุร ี 3.56 - 0.10 -0.02 
2.  ระยอง 3.66 - - -0.12 
3.  ตราด 3.68 - - - 
 
 จากตาราง 35 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา แตละพ้ืนท่ี
มีความตองการไมแตกตางกัน 
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ตาราง  36  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ
ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานรปูแบบในการบรกิาร
วิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ี  

 
พ้ืนท่ี   จันทบุร ี ระยอง ตราด 

1.  จันทบุร ี 3.47 - -0.08 -0.15 
2.  ระยอง 3.56 - - -0.07 
3.  ตราด 3.63 - - - 

 
 จากตาราง 36 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา                
แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน 

 
ตาราง  37  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ

ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานท่ีในการบรกิาร
วิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ี  

 
พ้ืนท่ี   จันทบุร ี ระยอง ตราด 

1.  จันทบุร ี 3.50 - 0.04 -0.10 
2.  ระยอง 3.55 - - -0.15 
3.  ตราด 3.66 - - - 

 
 จากตาราง 37 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา                 
แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน 
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ตาราง  38  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เกีย่วกบัความตองการ
ในการรับบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ของผูตอบแบบสอบถาม ดานหลักสูตรในการบริการ
วิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ี  

 
พ้ืนท่ี   จันทบุร ี ระยอง ตราด 

1.  จันทบุร ี 3.51 - -0.03 -0.17 
2.  ระยอง 3.55 - - -0.13 
3.  ตราด 3.69 - - - 

 
 จากตาราง 38 แสดงวาการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม     
ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา         
แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน 

 
 
 
 



บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด           
ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอขอสรุปผลการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 1 .  ผลการวิ เคราะหขอมูลท่ี เกี่ ยวกับความคิด เ ห็นตอการใหบ ริการวิช า ก า ร                         
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา          
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ รอยละ 26.25 และไมเคยรบับรกิาร
วิชาการจากคณะฯ รอยละ 73.75 เม่ือจําแนกตามการไดรับขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคม
จากคณะฯ พบวา สวนใหญไดรับขาวสารจากอินเตอรเน็ต รอยละ 34.75 ไมเคยทราบขาวสาร          
รอยละ 33.75 เม่ือจําแนกตามส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการ พบวา สวนใหญ
คาดหวังเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ รอยละ 65.50 เม่ือจําแนกตามการนําความรูท่ีไดไปขยายผลตอ 
พบวา สวนใหญเพ่ือประยุกตเปนองคความรูใหม รอยละ 63.00 เม่ือจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การพัฒนาชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาสําคัญมาก รอยละ 58.75 เมื่อจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชน พบวา สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา รอยละ 53.50  
 2.   ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการ                 
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พบวา 
  2.1 เม่ือจําแนกตามความตองการในการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญตองการ รอยละ 82.50 เม่ือจําแนกตามชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการ
จากคณะฯ พบวา สวนใหญตองการเขารับบริการวิชาการเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 
รอยละ 29.75 เม่ือจําแนกตามเดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ พบวา สวนใหญไมระบุเดือน 
รอยละ 56.75   
  2.2 ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.64) 
ลําดับสูงสุด คือ ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ( = 3.95) 
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  2.3 ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.55) 
ลําดับสูงสุด คือ การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด (X= 3.74)  
  2.4 ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.57) ลําดับสูงสุด คือ ภายในชุมชน ( = 3.83)  
  2.5 ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ พบวา ตามความตองการของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.58) เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับมาก ลําดับสูงสุด คือ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 3.84)  
  หากจําแนกตามประเภทบุคคลท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.70) เม่ือพิจารณา
เปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ลําดับสูงสุด คือ หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเครือขาย 
(Internet) ( = 4.00) 
  หากจําแนกตามประเภทนักเรียน นักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.61)          
เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ลําดับสูงสุด คือ หลักสูตรการใช
คอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) ( = 3.88)  
  หากจําแนกตามประเภทผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.03)          
เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ลําดับสูงสุด คือ หลักสูตรการพัฒนา
ความเปนผูนํา ( = 3.98)  
 3. ผลการเปรียบเทียบความตองการแนวทาง และรูปแบบในการใหบริการวิชาการ       
แกสังคม จําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ไมแตกตางกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) โดยรวม พบวา 
นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกัน         
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการ            
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษา       
กับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป มีความตองการไมแตกตางกัน ดานรูปแบบ
ในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป และนักเรียน นักศึกษากับผูนาํชุมชน          
มีความตองการไมแตกตางกัน สําหรับบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกัน          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ แตละประเภทของกลุมตัวอยาง
มีความตองการไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน 
และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไปมีความตองการไมแตกตางกัน 



 
 

88

 4. ผลการเปรียบเทียบความตองการแนวทาง และรูปแบบในการใหบริการวิชาการ       
แกสังคม จําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา  โดยรวมไมแตกตางกัน                
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน และทําการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) โดยรวม พบวา แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา         
ในดานตาง ๆ แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผูวิจัย
จะนําประเด็นและขอคนพบจาการวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี ้
 1.   การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
อัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด                   
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญไมเคยรับบริการวิชาการจากคณะฯ ซ่ึงมากถึง
รอยละ 73.75 และไมเคยทราบขาวสาร อีกรอยละ 33.75 เนื่องจากไมมีโอกาสในการรับ                    
การประชาสัมพันธการบริการวิชาการแกสังคมจากส่ือตาง ๆ เลย ดานส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขารวม
โครงการบริการวิชาการ สวนใหญคาดหวังเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ดานการนําความรูท่ีได         
ไปขยายผลตอ สวนใหญเพ่ือประยุกตเปนองคความรูใหม ดานความคิดเห็นเกีย่วกบัการพัฒนาชุมชน 
สวนใหญเห็นวา การพัฒนาชุมชนสําคัญมาก ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการฝกอบรม
คนในชุมชน สวนใหญเห็นวาควรพัฒนา สอดคลองกับ เอื้อมฟา นาคโต และคณะ (2547 : 72)            
ไดทําการวิจัยการศึกษาความตองการของชุมชนตอการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยี          
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา โดยภาพรวมชุมชนควรไดรับการพัฒนามาก และ            
คนในควรไดรับการพัฒนาและการฝกอบรม 
 2.  การวิ เคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการในการรับการบริการวิชาการ                       
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พบวา 
  2.1 การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด                  
ตามความตองการของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรม 
ชวงเวลาท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ คือ สวนใหญตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
ในวันอาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. เดือนท่ีตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ สวนใหญไมระบุเดือน 
สอดคลองกับ เอ้ือมฟา  นาคโต  และคณะ (2547 : 72) ไดทําการวิจัยการศึกษาความตองการของชุมชน
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ตอการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ พบวา โดยรวม
กลุมตัวอยางตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมในวันเสาร – อาทิตย  
  2.2 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
พบวา เนื้อหาในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน  
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ความรูและทักษะทางวิชาการ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการประยุกตใช ผลวิจัยช้ีใหเห็นวา กลุมตัวอยางตองการเนื้อหาการบริการวิชาการท่ีสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดํารงชีวิตประจําวัน 
  2.3 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
พบวา รูปแบบในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก รูปแบบท่ีกลุมตัวอยางตองการรับบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ การฝกอบรม สัมมนา
หลักสูตรเรงรัด (ไมเกิน 3 วัน) เนื่องจากการดํารงชีวิตประจําวันอาจทําใหไมสามารถใชเวลาไดมากนัก
ในการหาโอกาสเขารับการบริการวิชาการ และสอดคลองกับ เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ  และคณะ 
(2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปจจุบันการใหบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พบวา รูปแบบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมครอบคลุมงาน 6 รูปแบบ 
คือ การจัดการฝกอบรม และสัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษา 
การเปนแหลงศึกษาดูงานกิจการดานตาง ๆ  ของสถาบัน การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการใหคําปรึกษา และบริการดานตาง ๆ 
  2.4 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ 
พบวา สถานท่ีในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางตองการเขารับบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ภายในชุมชน เนื่องจาก
เปนสถานท่ีท่ีคนในชุมชนรูจัก สามารถเดินทางเขารับการบริการวิชาการไดสะดวกท่ีสุด 
  2.5 ความตองการของผูตอบแบบสอบถามตอการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีในดานหลักสูตรในการบรกิารวชิาการ 
พบวา หลักสูตรในการบริการวิชาการ ตามความตองการของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนหลักสูตร พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรยีงลําดบัคาเฉล่ียจากมาก
ไปนอย 5 ลําดับแรก ดังนี้ การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet) การพัฒนาความเปนผูนํา การใชงาน
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คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน เนื่องจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและพลังงานไดเขามามีบทบาทสําคัญในปจจุบัน ทําใหมีความตองการหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และพลังงานอยูในลําดับตน ๆ  
 3.  การเปรียบเทียบความตองการ หากจําแนกตามประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา  
โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน และทําการทดสอบรายคู
ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) โดยรวม พบวา นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป
กับผูนําชุมชน มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน 
นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป มีความตองการไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหา     
ในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชนมีความตองการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป                  
มีความตองการไมแตกตางกัน ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ นักเรียน นักศึกษากับบุคคลท่ัวไป 
และนักเรยีน นักศึกษากับผูนําชุมชน มีความตองการไมแตกตางกัน สําหรับบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชน
มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ 
แตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความตองการไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 
นักเรียน นักศึกษากับผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไปกับผูนําชุมชนมีความตองการแตกตางกัน              
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักเรียน นักศึกษากับบุคคลทั่วไปมีความตองการ            
ไมแตกตางกัน เนื่องจากแตละประเภทของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในเรื่องของอาชีพ รายได 
การดํารงชีวิตประจําวัน และอุดมการณ  
 4. การเปรียบเทียบความตองการ หากจําแนกตามพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันเชนกัน และทําการทดสอบ
รายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) โดยรวม พบวา แตละพ้ืนท่ีมีความตองการไมแตกตางกัน    
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ  
ดานสถานท่ีในการบริการวิชาการ และดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ แตละพ้ืนท่ีมีความตองการ
ไมแตกตางกัน เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในดานกายภาพ ดานสิ่งแวดลอม             
ดานภูมิประเทศ และความกาวหนาดานวิทยาการตาง ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะฯ ควรนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. จากผลวิจัยทําใหทราบวาคณะฯ ควรมีการประชาสัมพันธการบริการวชิาการแกสังคม
ใหครอบคลุมท่ัวถึงกวาปจจุบัน 
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. คณะฯ ตองเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน 
รวมปฏิบัติ รวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจ ในการจัดการบริการวิชาการแกสังคม             
เพ่ือใหการบริการวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงคและตรงตามความตองการของผูเขารับการบริการ
วิชาการ 
 2. ควรศึกษากลยุทธและแนวทางในการจัดการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริการวิชาการแกสังคม 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๓๑๖                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒติรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   คุณธนภณ  กิจกาญจน 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย   ๑.  แบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  โครงรางวิทยานิพนธ  จํานวน  ๑  ชุด 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๓๑๗                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒติรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   คุณนคร  มณีสุวรรณสิน 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย   ๑.  แบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  โครงรางวิทยานิพนธ  จํานวน  ๑  ชุด 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๓๑๕                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคณุวฒุติรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   ดร.ภวูดล  บัวบางพลู 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย   ๑.  แบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  โครงรางวิทยานิพนธ  จํานวน  ๑  ชุด 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ท่ี        สนง.ทอ         /๒๕๕๔  วันท่ี  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคณุวุฒติรวจเครื่องมือการวิจัย 

เรียน   อาจารยปญญา  วงศตาย 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                          
 
                 (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                          คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/ว ๒๓                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน   ................................................................. 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบุร ี
ระยอง ตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคม จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานของทาน           
เพ่ือนําขอมูลมาวิจัย โดยนกัศึกษาเปนผูเก็บรวบรวมดวยตนเอง ในการนีค้ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตรจึงใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาเก็บขอมูลในหนวยงานของทาน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง  
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 
  

   
                      (นายเดชา  วงศแกว) 

                                            รักษาการคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๑๕๓                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนเุคราะหเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ 

เรียน   .............................................................................. 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการเก็บขอมูลจาก การสัมภาษณผูบริหารหรือหัวหนา                      
ของแตละหนวยงานเพ่ือนําขอมูลมาสรางเครื่องมือวิจัย ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร จึงใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาสัมภาษณทานเพ่ือเก็บขอมูลสราง
เครื่องมือวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะหจากทานเพ่ือประโยชนทางวิชาการและขอบพระคุณ
อยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 

 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

---------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ผูวิจัยใครขอความกรุณาทานผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตอบตามความเปนจริงและ
ครบทุกขอ เนื่องจากคําตอบทุกขอของทาน มีความสําคัญตอการวิจัย ขอมูลท้ังหมดในแบบสอบถาม
ของทานจะเก็บเปนความลับ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลตอตัวทานแตอยางใด 
 ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางด ี
                                                                                      ฐิติ  หมอรักษา 
                                                    นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                                              สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
                                                                                            ผูวิจัย 

แบบสอบถามสําหรับบุคคลทั่วไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

 

ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของทานมากท่ีสุด) 

1. เพศ  
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ  
  ต่ํากวา 30 ป     31 – 40 ป     41 – 50 ป 
  51 – 60 ป     มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา  
  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.    อนุปริญญา / ปวส. 
  ปริญญาตร ี       ปริญญาโท  
  สูงกวาปรญิญาโท      อ่ืน ๆ 

4. อาชีพ   
  ขาราชการ / พนักงานของรัฐ     พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  ธุรกิจสวนตัว      ลูกจาง / พนักงานบรษิัท 
  เกษตรกร       ประมง 
  รับจางท่ัวไป        อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................. 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  ต่ํากวา 10,000  บาท      10,000 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท      มากกวา 30,000 บาท 

6. พ้ืนที่อยูอาศัย จังหวัด 
  จันทบุร ี    ระยอง    ตราด 
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ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากท่ีสุด) 

 

1. ทานเคยรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ หรือไม 
   เคย        ไมเคย 
2. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  วิทยุ/โทรทัศน 
   เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 

  หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกดั   ไมเคยทราบขาวสาร 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 

3. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคาดหวังที่จะไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการ 
    บริการวิชาการแกสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ    ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 

 เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการ   เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางการวิจยั 
  มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม   แกไขปญหาสวนตวั/ทองถ่ิน/ชุมชน 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคิดวาจะนําความรูที่ไดไปขยายผลตอในดานใด  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ประยุกตเปนองคความรูใหม     เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 

  ใหคําปรึกษา/ใหบรกิาร    อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
...................................................... 
5. ทานคิดวาการพัฒนาชุมชนเปนส่ิงที่สําคญัหรือไม 
   สําคัญมาก    สําคัญ    ไมสําคัญ 
6. ทานคิดวาควรมีการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชนหรือไม 
   ควรพัฒนามาก   ควรพัฒนา    ไมควรพัฒนา 
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ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความตองการ
ของทานมากท่ีสุด และเติมคําในชองวางท่ีตรงกับความตองการของทาน) 

 

1. ทานตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมหรือไม 
   ตองการมาก    ตองการ    ไมตองการ 
2. ชวงเวลาที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

  วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
  วันเสาร – วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  เฉพาะวนัเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.      
  เฉพาะวนัอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 

3.  เดือนที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
  โปรดระบุ เดือน...................................................................... 

 

ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

4. ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
    4.1  ความรูและทักษะทางวิชาการ      
    4.2  ความรูและทักษะทางการวจิัย      
    4.3  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ      
    4.4  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           และการประยกุตใช 

     

    4.5  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ      
5. ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
    5.1  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว  
           (ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป) 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    5.2  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน  
           (ไมเกิน 10 วัน) 

     

    5.3  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด  
           (ไมเกิน 3 วัน) 

     

    5.4  การใหคําปรึกษา การวิเคราะหตัวอยาง การทดสอบ  
           การตรวจสอบ และการตรวจซอม  

     

    5.5  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
           การแสดงผลงานทางวชิาการ 

     

    5.6  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
           ทางการศึกษา 

     

    5.7  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
           วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
           เพ่ือแกปญหา 

     

6. ดานสถานทีใ่นการบริการวิชาการ 
    6.1 ภายในชุมชน      
    6.2 สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.3 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี      
    6.4 โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.5 ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให      
7. ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 
    7.1  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet)      
    7.2  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร      
    7.3  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน      
    7.4  การสรางเว็บไซต       
    7.5  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ      
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.6  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะห 
           ขอมูล 

     

    7.7  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
           นําเสนอผลงาน 

     

    7.8  เทคนิคการนําเสนอผลงาน      
    7.9  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั      
    7.10  สถิติเพ่ือการวิจัย      
    7.11  การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร /  
             อุตสาหกรรม 

     

    7.12  การซอมบํารุงเครื่องยนต      
    7.13  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค 
             และลางเครื่องปรับอากาศ 

     

    7.14  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา      
    7.15  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
             ในงานอุตสาหกรรม 

     

    7.16  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
             อยางถูกวิธี 

     

    7.17  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
             โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 

     

    7.18  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC      
    7.19  ความปลอดภัยในการทํางาน      
    7.20  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต      
    7.21  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
             การลดตนทุน  

     

    7.22  การออกแบบแผนผังโรงงาน       
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.23  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล  
             และซอมบํารุงรักษา 

     

    7.24  การรังวดั การทําแผนท่ี      
    7.25  การจัดการและควบคุมมลพิษ      
    7.26 การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย      
    7.27  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
             ดวยระบบไอน้ํา 

     

    7.28  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test)      
    7.29  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง      
    7.30  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง      
    7.31  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุงานโลจสิติกส       
    7.32  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม      
    7.33  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
             ของชุมชนทองถ่ิน 

     

    7.34  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค QC Story       
    7.35  การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
             องคกรสูความเปนเลิศ 

     

    7.36  การจัดการธุรกิจขนาดยอม      
    7.37  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี      
    7.38  การพัฒนาความเปนผูนํา      
    7.39  การบริหารการผลิต      
    7.40  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
             การจัดการขยะภายในชุมชน 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.41  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิต 
             ขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมีสวนรวม 
             ของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม             
             กับเศรษฐกิจพอเพียง 

     

    7.42  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
             การบริหารจัดการขาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
             ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพา 
             ตนเองอยางยั่งยืน 

     

    7.43  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
             เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
             จากวตัถุดิบอ่ืน 

     

    7.44  พลังงานทดแทน      
    7.45  การประหยดัพลังงาน      
    7.46  การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
             การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 

     

    7.47  การออกแบบบรรจุภัณฑ      
    7.48  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน)  
             สําหรับงานอุตสาหกรรม 

     

    7.49  การพัฒนาบุคลิกภาพ      
    7.50  การแปรรูปผลผลิต      
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8. ในพ้ืนที่อาศัยทานมีปญหาที่ตองการจะใหคณะฯ ดําเนินการแกไข โดยการบริการวิชาการ               
ในเร่ืองใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   

 

 
                                                                       ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

---------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ผูวิจัยใครขอความกรุณาทานผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตอบตามความเปนจริงและ
ครบทุกขอ เนื่องจากคําตอบทุกขอของทาน มีความสําคัญตอการวิจัย ขอมูลท้ังหมดในแบบสอบถาม
ของทานจะเก็บเปนความลับ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลตอตัวทานแตอยางใด 
 ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางด ี
                                                                                      ฐิติ  หมอรักษา 
                                                    นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                                              สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
                                                                                            ผูวิจัย 

แบบสอบถามสําหรับกลุมนักเรียน นกัศกึษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบรีุ ระยอง และตราด 

 
ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับ

ความเปนจริงของทานมากท่ีสุด) 
 

1. เพศ  
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ  
  ต่ํากวา 15 ป     15 – 17 ป     18 – 20 ป 
  21 – 23 ป     มากกวา 23 ป 

3. ระดับการศึกษา  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    อนุปริญญา 
  ปริญญาตร ี       อ่ืน ๆ 

4. พ้ืนที่อยูอาศัย จังหวัด 
  จันทบุร ี    ระยอง    ตราด 
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ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากท่ีสุด) 

 

1. ทานเคยรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ หรือไม 
   เคย        ไมเคย 
2. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  วิทยุ/โทรทัศน 
   เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 

  หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกดั   ไมเคยทราบขาวสาร 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 

3. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคาดหวังที่จะไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการ 
    บริการวิชาการแกสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ    ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 

 เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการ   เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางการวิจยั 
  มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม   แกไขปญหาสวนตวั/ทองถ่ิน/ชุมชน 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคิดวาจะนําความรูที่ไดไปขยายผลตอในดานใด  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ประยุกตเปนองคความรูใหม     เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 

  ใหคําปรึกษา/ใหบรกิาร    อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
...................................................... 
5. ทานคิดวาการพัฒนาชุมชนเปนส่ิงที่สําคญัหรือไม 
   สําคัญมาก    สําคัญ    ไมสําคัญ 
6. ทานคิดวาควรมีการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชนหรือไม 
   ควรพัฒนามาก   ควรพัฒนา    ไมควรพัฒนา 
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ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความตองการ
ของทานมากท่ีสุด และเติมคําในชองวางท่ีตรงกับความตองการของทาน) 

 

1. ทานตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมหรือไม 
   ตองการมาก    ตองการ    ไมตองการ 
2. ชวงเวลาที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

  วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
  วันเสาร – วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  เฉพาะวนัเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.      
  เฉพาะวนัอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 

3.  เดือนที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
  โปรดระบุ เดือน...................................................................... 

 

ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

4. ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
    4.1  ความรูและทักษะทางวิชาการ      
    4.2  ความรูและทักษะทางการวจิัย      
    4.3  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ      
    4.4  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           และการประยกุตใช 

     

    4.5  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ      
5. ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
    5.1  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว  
           (ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป) 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    5.2  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน  
           (ไมเกิน 10 วัน) 

     

    5.3  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด  
           (ไมเกิน 3 วัน) 

     

    5.4  การใหคําปรึกษา การวิเคราะหตัวอยาง การทดสอบ  
           การตรวจสอบ และการตรวจซอม  

     

    5.5  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
           การแสดงผลงานทางวิชาการ 

     

    5.6  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
           ทางการศึกษา 

     

    5.7  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
           วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
           เพ่ือแกปญหา 

     

6. ดานสถานทีใ่นการบริการวิชาการ 
    6.1 ภายในชุมชน      
    6.2 สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.3 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี      
    6.4 โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.5 ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให      
7. ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 
    7.1  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet)      
    7.2  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร      
    7.3  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน      
    7.4  การสรางเว็บไซต       
    7.5  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ      
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.6  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะห 
           ขอมูล 

     

    7.7  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
           นําเสนอผลงาน 

     

    7.8  เทคนิคการนําเสนอผลงาน      
    7.9  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั      
    7.10  สถิติเพ่ือการวิจัย      
    7.11  การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร /  
             อุตสาหกรรม 

     

    7.12  การซอมบํารุงเครื่องยนต      
    7.13  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค 
             และลางเครื่องปรับอากาศ 

     

    7.14  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา      
    7.15  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
             ในงานอุตสาหกรรม 

     

    7.16  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
             อยางถูกวิธี 

     

    7.17  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
             โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 

     

    7.18  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC      
    7.19  ความปลอดภัยในการทํางาน      
    7.20  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต      
    7.21  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
             การลดตนทุน  

     

    7.22  การออกแบบแผนผังโรงงาน       
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.23  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล  
             และซอมบํารุงรักษา 

     

    7.24  การรังวดั การทําแผนท่ี      
    7.25  การจัดการและควบคุมมลพิษ      
    7.26 การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย      
    7.27  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
             ดวยระบบไอน้ํา 

     

    7.28  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test)      
    7.29  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง      
    7.30  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง      
    7.31  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุงานโลจสิติกส       
    7.32  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม      
    7.33  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
             ของชุมชนทองถ่ิน 

     

    7.34  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค QC Story       
    7.35  การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
             องคกรสูความเปนเลิศ 

     

    7.36  การจัดการธุรกิจขนาดยอม      
    7.37  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี      
    7.38  การพัฒนาความเปนผูนํา      
    7.39  การบริหารการผลิต      
    7.40  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
             การจัดการขยะภายในชุมชน 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.41  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิต 
             ขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมีสวนรวม 
             ของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม             
             กับเศรษฐกิจพอเพียง 

     

    7.42  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
             การบริหารจัดการขาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
             ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพา 
             ตนเองอยางยั่งยืน 

     

    7.43  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
             เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
             จากวตัถุดิบอ่ืน 

     

    7.44  พลังงานทดแทน      
    7.45  การประหยดัพลังงาน      
    7.46  การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
             การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 

     

    7.47  การออกแบบบรรจุภัณฑ      
    7.48  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน)  
             สําหรับงานอุตสาหกรรม 

     

    7.49  การพัฒนาบุคลิกภาพ      
    7.50  การแปรรูปผลผลิต      
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8. ในพ้ืนที่อาศัยทานมีปญหาที่ตองการจะใหคณะฯ ดําเนินการแกไข โดยการบริการวิชาการ               
ในเร่ืองใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   

 

 
                                                                       ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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8. ในพ้ืนที่อาศัยทานมีปญหาที่ตองการจะใหคณะฯ ดําเนินการแกไข โดยการบริการวิชาการ               
ในเร่ืองใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   

 

 
                                                                       ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกบันยิามศัพท 
 

นิยามศัพท ขอคําถามเกีย่วกบัความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการ IOC แปลผล 
      บริการวิชาการ หมายถึง การถายทอดเทคโนโลย ี
และองคความรูท่ีเปนประโยชน เปนท่ีพ่ึงและ 
แหลงอางอิงทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง  
การพัฒนาท่ียั่งยืน และยกระดับคุณภาพของประชาชน 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยจัดในรปูแบบตาง ๆ  
เชน การจัดฝกอบรม สัมมนา ประชุม การเยี่ยมชม ดูงาน  
การใหคําปรกึษาทางวิชาการ เปนตน ซ่ึงใหบริการ 
โดยคณะหรือบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
ท้ังนี้รวมถึงการบริการท่ีมีคาตอบแทน และ 
บริการวิชาการใหเปลา 

1. ทานเคยรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ หรือไม 
      เคย     ไมเคย 1 ใชได 
2. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จากแหลงใดบาง  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ        วิทยุ/โทรทัศน 
      เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 
      หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกดั  
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 0.25 ปรับปรุง 
3. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคาดหวังที่จะไดรับประโยชนอะไร 
    จากการเขารวมโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ    
     ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 
     มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม   
     แกไขปญหาสวนตวั/ทองถ่ิน/ชุมชน 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 1 ใชได 
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  4. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคิดวาจะนําความรูทีไ่ดไปขยายผลตอในดานใด  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      ประยกุตเปนองคความรูใหม     
      เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 
      ใหคําปรึกษา/ใหบรกิาร    
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 0.75 ใชได 
1. ทานคิดวาการพัฒนาชุมชนเปนที่ส่ิงที่สําคัญหรือไม 
      สําคัญมาก    สําคัญ    ไมสําคัญ 0 ปรับปรุง 
2. ทานตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมหรือไม 
      ตองการมาก    ตองการ    ไมตองการ 1 ใชได 
3. ทานคิดวาควรมีการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชนหรือไม 
      ควรพัฒนามาก   ควรพัฒนา    ไมควรพัฒนา 0.25 ปรับปรุง 
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 4. ชวงเวลาที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

      วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
      วันเสาร – วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
 เฉพาะวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
 เฉพาะวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 

      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 0.75 ใชได 
5. เดือนที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
      โปรดระบุ เดือน...................................................................... 0.75 ใชได 

      เนื้อหาในการบริการวิชาการ หมายถึง 
สาระสําคัญท่ีจะไดรบัจากการรับบริการวิชาการ 

6. ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
    6.1  ความรูและทักษะทางวิชาการ 1 ใชได 
    6.2  ความรูและทักษะทางการวจิัย 0.5 ใชได 
    6.3  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 1 ใชได 
    6.4  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 1 ใชได 
    6.5  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ 0.5 ใชได 
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       รูปแบบในการบริการวิชาการ หมายถึง 
แนวทางหรือวิธีการท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือใช
ดําเนินการบริการวิชาการ 

7. ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
    7.1  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว (ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป) 0.75 ใชได 
    7.2  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน (ไมเกิน 10 วัน) 1 ใชได 
    7.3  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด (ไมเกิน 3 วัน) 1 ใชได 
    7.4  การใหคําปรกึษา การวิเคราะหตวัอยาง การทดสอบการ ตรวจสอบ และ 
           การตรวจซอม  1 ใชได 

      7.5  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และการแสดงผลงานทางวิชาการ 1 ใชได 
    7.6  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา 1 ใชได 
    7.7  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ วางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ 
           หรือผลิตเพ่ือแกปญหา 1 ใชได 

     สถานทีใ่นการบริการวิชาการ หมายถึง 
สถานท่ีท่ีใชในการจดับรกิารวิชาการ 

8.ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ 
    8.1  ภายในชุมชน 1 ใชได 
    8.2  สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน 0.75 ใชได 
    8.3  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 1 ใชได 
    8.4  โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียงกับชุมชน 0.75 ใชได 
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      หลักสูตรในการบริการวิชาการ หมายถึง  
องคความรูหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการ
ดําเนินการบริการวิชาการ ในดานท่ีเกี่ยวของ 
หรือสัมพันธกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมแขนงตาง  ๆ

9. ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ   
    9.1  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย 0.75 ใชได 
    9.2  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 1 ใชได 
    9.3  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 1 ใชได 
    9.4  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 1 ใชได 
    9.5  การสรางเว็บไซต  1 ใชได 

     9.6  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล 1 ใชได 
     9.7  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการนําเสนอผลงาน 1 ใชได 

      9.8  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 0.75 ใชได 
    9.9  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 0.75 ใชได 
    9.10  สถิติเพ่ือการวิจัย 1 ใชได 
    9.11  การซอมบํารุงเครื่องจกัร 1 ใชได 
    9.12  การซอมบํารุงเครื่องยนต 1 ใชได 
    9.13  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 1 ใชได 
    9.14  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 1 ใชได 
    9.15  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม 1 ใชได 

     9.16  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรอยางถูกวิธี 1 ใชได 
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     9.17  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 1 ใชได 

    9.18  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 1 ใชได 
    9.19  ความปลอดภัยในการทํางาน 0.75 ใชได 
    9.20  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 0.75 ใชได 
    9.21  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิคการลดตนทุน  1 ใชได 
    9.22  การออกแบบแผนผังโรงงาน  0.5 ใชได 
    9.23  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และซอมบํารุงรักษา 0.75 ใชได 
    9.24  การรังวดั การทําแผนท่ี 1 ใชได 
    9.25  การจัดการและควบคุมมลพิษ 1 ใชได 
    9.26  การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 1 ใชได 
    9.27  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม ดวยระบบไอน้ํา 1 ใชได 
    9.28  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 1 ใชได 
    9.29  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 1 ใชได 

     9.30  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 1 ใชได 
    9.31  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานโลจิสตกิส 1 ใชได 

     9.32  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 1 ใชได 
     9.33  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนทองถ่ิน 1 ใชได 
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     9.34  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค QC Story  0.75 ใชได 

    9.35  การปรับเปล่ียนองคกรสูความเปนเลิศสําหรับผูบริหารระดับสูง 1 ใชได 
     9.36  การจัดการธุรกิจขนาดยอม 1 ใชได 

    9.37  การพัฒนาทักษะผูบริหาร 0.75 ใชได 
    9.38  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีดี 1 ใชได 
    9.39  การพัฒนาความเปนผูนํา 1 ใชได 
    9.40  การบริหารการผลิต 0.75 ใชได 
    9.41  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 1 ใชได 
    9.42  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภค 
             โดยการมีสวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม 
             กับเศรษฐกิจพอเพียง 1 ใชได 
    9.43  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริมการบริหารจัดการขาว อันเนื่องมาจาก 
             พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 1 ใชได 
    9.44  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก เพ่ือผลิตไบโอดีเซล 1 ใชได 

     9.45  พลังงานทดแทน 1 ใชได 
     9.46  การประหยดัพลังงาน 1 ใชได 
     9.47  การทําไบโอดีเซล     0.75 ใชได 
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     9.48  การเช่ือมโลหะ 1 ใชได 

    9.49  การกลึงโลหะ 1 ใชได 
    9.50  การหลอโลหะ 1 ใชได 
    9.51  การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 ใชได 

     9.52  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน) สําหรบังานอุตสาหกรรม 0.75 ใชได 
    9.53  การพัฒนาบุคลิกภาพ 0.75 ใชได 
    9.54  การแปรรูปผลผลิต 0.75 ใชได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แผนการบริการวิชาการ 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี พ.ศ. 2556 - 2559 

 
 



 

 

 
 
 

แผนการบริการวิชาการ 
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ปรัชญา 
 มุงม่ันสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือความอยูดีของชุมชน 
 
วิสัยทัศน 
 เปนแหลงเรียนรู มุงสูชุมชน ถายทอดเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณธรรม 
 
พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยี ใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถในการคดิวเิคราะห 
มีความคิดสรางสรรคเพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
 2.  สรางและพัฒนาองคความรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถ่ิน  
 3.  เผยแพรความรู การบริการวิชาการทางดานเทคโนโลยีไปสูชุมชนทองถ่ิน 
 4.  สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ 
 5.  สืบสานและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6.  บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและประเทศชาต ิ
 2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสรางเครือขายใหตอบสนองความ ตองการของชุมชนทองถ่ิน 
 3.  เพ่ือใหการบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินและสรางความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก 
 4.  เพ่ือสืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ 
 5.  เพ่ือสืบสาน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพงานและการกําหนดคาเปาหมาย (KPI) ระยะ 5 ป (2556 - 2560) 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธคณะ โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
 

คาเปาหมายและหรือปริมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
4. บริการวิชาการแบบมี 
    สวนรวมบนพ้ืนฐาน 
    ความตองการของสังคม  
   ชุมชน และทองถ่ิน 

4.1 พัฒนาและถายทอด 
      เทคโนโลยีและการใหบริการ 
      วิชาการหลากหลายรูปแบบ 
      ท่ีสอดคลองกับ 
      ความตองการของสังคม  
      ชุมชน และทองถ่ิน 

  - จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
  ตามความตองการของสังคม     
  ชุมชนและทองถ่ิน 

5 6 7 8 9 

 
      4.1.1 บูรณาการกับงานวิจัย   - ความหลากหลายในการใหบริการ/ 

  รูปแบบการใหบริการ ≥  3 ≥  3 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

 
      4.1.2 บูรณาการกับการเรียน 
               การสอน 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี 
  การบูรณาการกับงานวิจัย ≥  1 ≥  2 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

 
 



 

 

ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธคณะ โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
 

คาเปาหมายและหรือปริมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 

      4.1.3 จัดมหกรรมถายทอด 
               เทคโนโลยีท่ีเปน 
               ผลงานวิจัย วิชาการ 
               และอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอง 
               กับความตองการ 
               ของชุมชน 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี 
  การบูรณาการกับการเรียนการสอน ≥  3 ≥  4 ≥  5 ≥  5 ≥ 5 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมถายทอด 
   เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ 
   ความตองการของชุมชน 

 
≥  1 

 
≥  1 

 
≥  1 

 
≥  1 

 
≥  1 

   - จํานวนประชากรท่ีไดรับการบริการ 
  และพัฒนา 200 300 500 600 600 

    - ความพึงพอใจของผูมีสวนได 
  สวนเสียท่ีไดรับบริการวิชาการ ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

  4.2 การใหบรกิารทางวิชาการ 
      ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตท่ียั่งยนื 

  - มีความรูความเขาใจ 
 

≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 

 
 



 

 

ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธคณะ โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
 

คาเปาหมายและหรือปริมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
        4.2.1 นําผลงานบริการ 

               วิชาการไปประยุกต 
               กับการเรยีนการสอน 

  - ความพึงพอใจ ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 

        4.2.2 นําผลงานบริการ 
               วิชาการไปประยุกต 
               กับงานวจิัย 

  - การนําความรูไปใช ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% 

        4.2.3 พัฒนาความรวมมือ 
               ดานบริการวิชาการ 
               กับชุมชน/ภาครัฐ/ 
               ภาคเอกชน 

  - จํานวนงานบรกิารวิชาการท่ีมี 
  การเช่ือมโยงกับการจดัการเรียน 
  การสอน  

 
≥  3 

 
≥  4 

 
≥  5 

 
≥  5 

 
≥ 5 

     - จํานวนงานบรกิารวิชาการท่ีมี 
  การเช่ือมโยงกับงานวิจยั  ≥  1 ≥  2 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

   - จํานวนงานบรกิารวิชาการท่ีมี 
  การพัฒนาความรวมมือกับชุมชน/ 
  ภาครัฐ/ภาคเอกชน ≥  1 ≥  2 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

 



 

 

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบตัิการการประกอบคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร         

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

รูปแบบโครงการ 
  โครงการใหเปลา   โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน 
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ผลงานการวิจัย 

       เพ่ือถายทอดองคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร     ผลงานทํานุบํารุง 
                                                                                                       ศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ      โครงการเรียนฟรี 15 ป
   

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.2 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.)          
– (ก.พ.ร) 8 (สมศ.)  
 

ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     สถานศึกษาหรือชุมชนในภาคตะวันออก 
 

ลักษณะการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

งบประมาณ  65,000 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 ฮารดแวรเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวยชิ้นสวน
อุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ตามพัฒนาการของเทคโนโลย ี
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการส่ือสาร นับเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งในการศึกษาของหลักสูตรดังกลาว 
 การปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในปจจุบันนั้น การจัดการเรียนการสอน 
หลังจากผูเรียนไดศึกษาเรียนรูตามหลักทฤษฎีทางวิชาการมาแลว การใหผูเรียนไดฝกทดลอง 
ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ จะสามารถสรางความเขาใจ และเปนการปลูกฝงในการคิดเปน              
เพ่ือการประยุกตใชงานตอไปในอนาคตไดอยางถูกตอง ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
ไดเล็งเห็นความสําคัญสนับสนุนการศึกษาพัฒนาความรูในรูปแบบของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสรางประสบการณจริงแกนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจใหมีความรูเรื่องสวนประกอบพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอรและการฝกประกอบเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง และคาดวาจะสามารถพัฒนา 
การเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาใหมีความรู ความสามารถท่ีกาวทันเทคโนโลย ีซ่ึงมีการพัฒนาตอไป
อยางรวดเร็วได จึงจัดโครงการดังกลาวขึ้น และเปนการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร 
และการประกอบคอมพิวเตอร 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการประกอบคอมพิวเตอร 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจพื้นฐานในสวนประกอบพื้นฐาน                
เครื่องคอมพิวเตอร และการประกอบคอมพิวเตอร 
 2.   ผูเขารับการอบรมเขาใจรูปแบบและวิธีการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
 3.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถประยุกตใชงานการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ     
นําความรูไปใชปฏิบัติงานอยางมีประโยชน 
 
 
 



 

 

เปาหมายโครงการ    กลุมท่ี 1 ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นักศึกษา  จํานวน 20 คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 75 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 20 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน 
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 ใชงบประมาณตนทุนในการดําเนินงาน จํานวน 65,000 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 
 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2  มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8  การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการของหนวยงานของรัฐ นักศึกษา บุคคลท่ัวไปโดยใชแบบสอบถาม 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  มี  ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร โดยการใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม 
 บูรณาการการวิจัย  ไมมี 



 

 

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน          
หรือการวิจัย   มี     ไมมี  

 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม ไมมี 
 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั   ไมมี 
 วัตถุประสงค    ไมมี 

 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม   มี     ไมมี 
 ประเมินโดยใชการติดตอสอบถามผูเขารับการอบรมเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบ
ตอสังคมหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด             65,000  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1.  อบรมเชงิปฏิบัติการการประกอบ 
     คอมพิวเตอร  12,600 6,800 45,600 - - - 65,000 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากรภายใน 
  3 คน ช่ัวโมงละ 300 บาท  
  เปนเวลาวันละ 7 ช่ัวโมง  
  จํานวน 2 วัน เปนเงิน 12,600 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท 
  ตอวัน จํานวน 20 คน เปนเวลา  
  2 วัน รวมเปนเงิน 3,200 บาท 
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
  จํานวน 4 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
  จํานวน 20 คน เปนเงิน 1,600 บาท 

     ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

     1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ         

     1.2 ติดตอวิทยากร         

     1.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ         

     1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

       
 

 
 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

     1.5 ประเมินผลการดําเนนิงาน         - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 
  โครงการ จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
  1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 
คาวัสด ุ
- คาวัสดใุหผูเขารวมการอบรม    
  เชน ปากกา ท่ีใสเอกสาร  
  เปนเงิน 5,000 บาท      
- คาวัสดใุนการดําเนินงาน เชน  
  วัสดุในการเตรยีมสถานท่ี  
  วัสดุประกอบคอมพิวเตอร 
  วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน เปนเงิน  
  40,600 บาท 

     1.6 ประชุมคณะกรรมการสรุปผล 
           โครงการ         

     1.7 จัดทํารูปเลมสรุปผลการจัดอบรม 
           เชิงปฏิบัติการ         



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.  อบรมเชงิปฏิบัติการการประกอบ 
     คอมพิวเตอร 

1. นักเรียน และนกัศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 20 คน 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ80 
4. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
    รอยละ75 
5. ผูเขารวมโครงการเขารับการอบรมเปนเวลา 2 วัน 

พันธะกิจขอ 4  
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.2 

ตัวบงช้ี สกอ. 
5.1,5.2 

สมศ. 8 

65,000     1 ครั้ง  
จํานวน 2 วัน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม    
1.2 ติดตอวิทยากร หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ    
1.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    
1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวนผูเขาอบรมไมนอยกวา 20 คน    

 
 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.5 ประเมินผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินโครงการ    
1.6 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการ รายงานการประชุม แบบรายงานผลการดําเนนิการ    
1.7 จัดทํารูปเลมสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เลมรายงานผลการดําเนินการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (65,000) - - - 65,000 65,000 

ผล      
          

 

                  (อาจารยพรพิมล  ฉายแสง)                  (อาจารยปญญา  วงศตาย)          (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
            ผูเสนอโครงการ                        ผูเห็นชอบโครงการ               ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ  รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ สัมมนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษ 
ตามแนวพระราชดําริ  ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ สัมมนาการจดัการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษ 
 ตามแนวพระราชดําริ   
 

ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม   
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา          โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน      
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                   องคความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร       ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ        โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 (สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน สัมมนา 
 

งบประมาณ  38,200 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 94 พรรษา     
ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ
ตอพระองค ในการท่ีทรงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
โปรดใหมีการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัยหาแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              
และส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับสภาพแวดลอม                
การประกอบอาชีพ ปญหาและอุปสรรคของราษฎรท่ีอาศัยอยูในแตละชุมชน พระองคไดทรง
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมไปถึงองคความรูและแนวทางดําเนินการ     
ในดานดังกลาว ซ่ึงมีการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะการพระราชทานแนวทาง
ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง อันยังผลใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอมของประเทศอยางยั่งยืน ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ      
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิองคความรู
และแนวทางดําเนินการทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงเห็นควรใหมี
การสัมมนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดาํริ เพ่ือเปน              
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการทรงงานและพระอัจฉรยิภาพดานการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม ตลอดจนเพ่ือเผยแพรผลงานและถายทอด
ความรูออกสูสังคมในวงกวางตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือใหผูเขาสัมมนาไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบบําบัดน้าํเสีย และควบคุม
มลพิษตามแนวพระราชดําริ   
 2.   เพ่ือใหผูเขาสัมมนาสามารถประยุกตใชการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุม
มลพิษตามแนวพระราชดําริได   
  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   
 2.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุม
มลพิษตามแนวพระราชดํารไิปประยุกตใชได 



 

 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 1 ครู/อาจารย/นกัวิชาการ/นกัศึกษา จํานวน 15 คน 
กลุมท่ี 2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน 15 คน 

 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 75 
 4.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 5.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 6.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 
 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
  ครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 15 คน 
  ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ (องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหาร
สวนจังหวัดในภาคตะวันออก) และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 15 คน  
 
เปาหมายเชิงเวลา  
 สัมมนา  เปนเวลา 2 วัน  
 
เปาหมายเชิงตนทุน 
 ใชงบประมาณตนทุนในการดําเนินงาน จํานวน 38,200 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  

1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 
 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 

สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 



 

 

  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี 
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจาก หนวยงานภาครฐั-
เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา การจัดการสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม              
โดยการใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
 บูรณาการการวิจัย  ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน       

หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
  มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา  การจัดการสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม  
  มีการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม  ไมมี 
  มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี 
 วัตถุประสงค    ไมมี 

 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก        
การสัมมนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด             38,200  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. การสัมมนาการจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย 
    และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   

- 14,000 15,200 9,000 - - - 38,200 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากรภายนอก
   คน ๆ ละ 7ช่ัวโมง ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   14,000 บาท     
คาใชสอย 
-  คาท่ีพักวิทยากรภายนอก 
   2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท 
   จํานวน 1 หอง เปนเงิน 
   2,000 บาท     
 
 
  

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 เชิญวิทยากรและประชาสัมพันธโครงการ         

    1.3 จัดสัมมนา         

    1.4 ประเมินผลการดําเนนิงาน         

    1.5 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการ 
          เพ่ือนําไปบูรณาการงานดานตาง ๆ 

 
       

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1.6 จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนนิโครงการ         

-  คาเดินทางไป-กลับ 
   ของวิทยากร 2 คน ๆ ละ 
   2,000 บาท เปนเงิน  
   4,000 บาท 
-  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวัน จํานวน  
   30 คน เปนเวลา 2 วัน  
   รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน  
   4 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
   จํานวน 30 คน เปนเงิน  
   2,400 บาท 
 

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         

-  คาจางทําปายโครงการ  
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ 
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา           
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน  
   1,500 บาท      
-  คาวัสดใุนการดําเนินงาน 
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน 
   เปนเงิน 7,500 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ

เปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. การสัมมนาการจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย 
    และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   

1. ครู อาจารย นกัเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออก 
    ไมนอยกวา 15 คน 
2. ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ และผูท่ีสนใจ 
    ไมนอยกวา 15 คน 
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ90 
4. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ80 
5. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
    รอยละ75 
6. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
7. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
8. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
    รอยละ 65 
9. ผูเขารวมโครงการเขารับการสัมมนาเปนเวลา 2 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

38,200 1 ครั้ง  
จํานวน 2 วัน 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ

เปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมและรูปภาพประกอบการประชุม    
1.2 เชิญวิทยากรและประชาสัมพันธโครงการ หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ เขารวมโรงการของวิทยากร 

และผูเขาอบรม 
   

1.3 จัดสัมมนา จํานวนผูเขาสัมมนาไมนอยกวา 30 คน    
1.4 ประเมินผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินโครงการ    
1.5 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการ 
      เพ่ือนําไปบูรณาการงานดานตาง ๆ 

รายงานการประชุม    

1.6 จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนนิโครงการ รูปเลมสรุปโครงการ    
 
 
 
 
 



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (38,200)    38,200 38,200 

ผล      
 

 
                  (อาจารยเดชา  วงศแกว)                (อาจารยปญญา  วงศตาย)                       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

          ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ             ผูอนุมัตโิครงการ 
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม        รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ        รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา  โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน  
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                    องคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร       ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ        โครงการเรียนฟรี 15 ป 

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8,9 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน สัมมนา 
 

งบประมาณ  26,600 บาท 
 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผูนําเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาองคกรใหมีความม่ันคง
เจริญกาวหนาและมีขีดความสามารถในการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒน ผูนําจึงตองไดรับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหมีสมรรถนะท่ีเหนือกวา การท่ีผูนําไมมีความรูในบทบาทภาวะความเปนผูนํายอมสงผล
ใหองคกรไมเจริญเติบโตตามเปาหมายท่ีผูบริหารระดับสูงวางไว ผูนําจะตองไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูและทักษะท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนดานกลยุทธ ดานการเจรจาตอรอง ดานการจัดการ      
ความขัดแยง ดานการบริหาร ดานการส่ือสาร ดานการจัดการ ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ     
ก็เปนทักษะท่ีผูนํายุคใหมจําเปนจะตองเรียนรูเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เห็นวาควรออกแบบหลักสูตรนี้มาเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางภาวะผูนํา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ โดยโครงการบริการวิชาการนีส้อดคลองกบัพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ในมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูหลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ            
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน         
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ       
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและยังสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม โดยนํารายวิชาการจัดการองคการ
และทรัพยากรมนุษยเขามาใชในการอบรม และทําใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงการฯ สงผลให
เกิดประโยชนกับนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณจริงจากโครงการนี้ 
 

วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารับการสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญ
ของผูนํา และภาวะผูนํา  
 2.   ผู เขารับการสัมมนาสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน                
ในองคกรได 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ผูเขารับการสัมมนามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญ
ของผูนํา และภาวะผูนํา 
 2. ผู เขารับการสัมมนาสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน               
ในองคกรได 



 

 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 2  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม  จํานวน 30 คน 
  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ผูนํา หัวหนางานทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน และผูสนใจไมนอยกวา 30 คน 

  เปาหมายเชิงเวลา  
 จัดสัมมนา จํานวน 1 วัน 

  เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนนิงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 26,600 บาท 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
  1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ 2556 
 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  

มีการสํารวจความตองการทางดานบรกิารวิชาการดวยแบบสอบถามจาก หนวยงานภาครัฐ-
เอกชน นักเรยีน นกัศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 



 

 

การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยโดยให
นักศึกษา เขารวมกิจกรรมนี้ดวย 
 บูรณาการการวิจัย  ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน          

หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
  มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย    
  มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา  ไมมี 
  มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
 วัตถุประสงค    ไมมี 
 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก        
การสัมมนาการพัฒนาความเปนผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                                                  26,600  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนํา 
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 7,000 
 

12,200 
 

6,000 
 

   26,600 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายนอก จํานวน 1 คน  
   จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   7,000 บาท 
คาใชสอย 
-  คาท่ีพักวิทยากร จํานวน  
   1 คืน เปนเงิน 1,000 บาท 
-  คาเดินทางไป-กลับ 
   ของวิทยากร เปนเงิน  
   2,000 บาท  

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
          คาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดสัมมนา         

    1.5 การประเมินผลการสัมมนา         

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

    1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน         -  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวัน จํานวน 
   30 คน เปนเวลา 2 วัน   
   รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน  
   4 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
   จํานวน 30 คน เปนเงิน 
   2,400 บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ 
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 

    1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา 

        

 
 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

 

        คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา  
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน 
   1,500 บาท      
-  คาวัสดใุนการดําเนินงาน  
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน 
   เปนเงิน 4,500 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนํา 
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

1.  ผูบริหาร หัวหนางานทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
     และผูสนใจไมนอยกวา 30 คน 
2.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
3.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
4.  ผูเขารับการอบรบมีการนําความรูไปใชไมนอยกวา  
     รอยละ 65 
5.  ผูเขารวมโครงการเขารับการสัมมนาเปนเวลา 1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8,9 

26,600      1 ครั้ง              
จํานวน 1 วัน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสด ุ
      และคาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงานและ 
      เชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร  กําหนดการอบรม การจองหอง
ประชุม และสัญญายืมเงิน 

   



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.4 การจัดสัมมนา จํานวนผูเขารับการสัมมนา ไมนอยกวา 30 คน    
1.5 การประเมินผลการสัมมนา ผลการประเมินการจัดสัมมนา และการประเมินผล 

หลังการสัมมนา 
   

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (26,600)  26,600   26,600 

ผล      
 
           

                  (อาจารยเดชา  วงศแกว)                (อาจารยปญญา  วงศตาย)                       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
          ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ             ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม        รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ        รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบตัิการการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการซอมบํารุงรกัษาเครื่องมือ เครื่องจกัรกลการเกษตร 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน   คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส   
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา       งบยุทธศาสตร) 
 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา    โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน  
  โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 
 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                    องคความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

งบประมาณ  29,600 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มีการเอานําเทคโนโลยีเขามาใชมากมาย
หลายดาน ไมเวนแมกระท่ังการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปนอาชีพของประชากรสวนใหญ      
ของประเทศไทย ซ่ึงเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ถูกนําเขามาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 
เชน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาใชเปนเครื่องทุนแรง แตปญหาที่ตามมา       
จากเทคโนโลยีก็มีเชนกัน เชน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรไมถูกวิธี ไมมี               
การบํารุงรักษา ทําใหบางครั้งตองมีรายจายเพ่ิมขึ้นจากการใชเครื่องมือ เครื่องจักรเหลานั้น  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี           
เปนหนวยงานหนึ่ง ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการทําเกษตรกรรมอยูมาก และการบริการเปนหนาท่ี
ประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นวาควรมีการจัดการใหบริการความรูและทักษะการใชงาน 
การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรอยางถูกวิธี เพ่ือใหผูเขารับบริการวิชาการ
ไดรับความรูและเกิดทักษะการใชงาน การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร       
อยางถูกวิธี ยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร กอใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางคุมคา 

 
วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน การซอมบํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรอยางถูกวิธี 
 2.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานได 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชงาน การซอมบํารงุรกัษา
เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรอยางถูกวิธี 
 2.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน           
ในการประกอบอาชีพ 
 
เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 2  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม  จํานวน 20 คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 



 

 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 เกษตรกร และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 20 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเวลา 1 วัน  
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนนิงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 29,600 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มิถุนายน 2556 - 31 สิงหาคม 2556 

 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
 บูรณาการการวิจัย   ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน      

หรือการวิจัย   มี  ไมมี  
 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา   ไมมี 



 

 

 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
 วัตถุประสงค    ไมมี 

 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก        
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร 
 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                                            29,600  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. อบรมเชงิปฏิบัติการการซอมบํารุงรักษา 
    เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 4,200 4,400 
 

21,000 
 

   29,600 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายใน จํานวน 2 คน    
   จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ  
   300 บาท เปนเงิน  
   4,200 บาท 
คาใชสอย 
-  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวันจํานวน 
   20 คน เปนเวลา 1 วัน 
   เปนเงิน 1,600 บาท  

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
          คาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร         

    1.5 การประเมินผลการอบรม 
          เชิงปฏิบัติการ 

        

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน         -  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน 
   2 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท 
   จํานวน 20 คน เปนเงิน 
   800 บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ  
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา  
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน  
   1,000 บาท 

1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการอบรม 
      เชิงปฏิบัติการ 

        

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         -  คาวัสดใุนการดําเนินงาน 
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน 
   เปนเงิน 20,000 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. อบรมเชงิปฏิบัติการการซอมบํารุงรักษา 
    เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1.  เกษตรกร และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 20 คน 
2.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
3.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
4.  ผูเขารับการอบรบมีการนําความรูไปใชไมนอยกวา  
     รอยละ 65 
5.  ผูเขารวมโครงการเขารับการอบรมเปนเวลา 1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

29,600 จํานวน 1 วัน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
      คาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงานและ 
      เชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร  กําหนดการอบรม การจองหอง
ประชุม และสัญญายืมเงิน 

   

1.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 20 คน    



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.5 การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินการจัดอบรม และการประเมินผลหลังการอบรม    
1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการอบรม 
      เชิงปฏิบัติการ 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (29,600)    29,600 29,600 

ผล      
          

         

        (อาจารยกติติรัตน  รุงรัตนาอุบล)                         (อาจารยปญญา  วงศตาย)       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
      ผูเสนอโครงการ    ผูเห็นชอบโครงการ                        ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส     รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ สัมมนาการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ  สัมมนาการประหยดัพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส   
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 
 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา  โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน   
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                    องคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน สัมมนา 
 

งบประมาณ  18,500  บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา และทามกลางการพัฒนานัน้
ก็ยอมตองแลกมาดวยการสูญเสียอะไรบางอยาง เชน การนําพลังงานมาใชซ่ึงมีอยูอยางจาํกัด และ
บางครั้งมีการนําเอามาใชอยางส้ินเปลือง ไมถูกวิธี ทําใหพลังงานหมดลงไปเรื่อย ๆ จนตองมี            
การสรางจิตสํานึกใหเกิดการประหยัดพลังงานขึ้น และหาพลังงานใหม ๆ  มาทดแทน เพ่ือยังคงไว
ซ่ึงพลังงานไวใชในอนาคต ไมวาจะเปนไบโอดีเซล ไบโอแกส พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
พลังงาน ทรงโปรดใหมีการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัยหาแนวทาง และวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดลอม และพลังงานท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
การประกอบอาชีพ ปญหาและอุปสรรคของราษฎรท่ีอาศัยอยูในแตละชุมชน พระองคไดทรง
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมไปถึงองคความรูและแนวทางดําเนินการ    
ในดานดังกลาว ซ่ึงมีการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะการพระราชทานแนวทาง
ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง อันยังผลใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดลอม และจัดการพลังงานของประเทศอยางยั่งยืน ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ        
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิองคความรู
และแนวทางดําเนินการทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการจดัการพลังงาน 
และจากการท่ีคณะไดมีการวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานเปนลําดบัตน ๆ  
คือ มีความตองการเขารับบริการวิชาการในหลักสูตรประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี            
เปนหนวยงานหนึ่ง ท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะใหบริการวิชาการในหลักสูตรดังกลาวอยูแลว เนือ่งจาก
มีบุคลากร และมีการเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวของกับพลังงาน        
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส จึงเห็นวาควรมีการจัด       
การสัมมนาการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริใหแกผูสนใจเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู  ความเขาใจ  กอใหเกิดการนําพลังงานมาใชอยางคุมคา และตระหนักถึงความสําคัญ               
ของการประหยัดพลังงาน และการนําพลังงานทดแทนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสม 
อันเปนการนอมนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 



 

 

วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารับการสัมมนามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และพลังงาน
ทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ
 2.   ผูเขารับการสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานได 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารับการสัมมนามีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และ
พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ
 2.   ผูเขารับการการสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน      
ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 1  ครู/อาจารย/นกัวิชาการ/นกัศึกษา จํานวน 15 คน 
กลุมท่ี 2  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน 15 คน 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 75 
 4.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 5.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 6.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 15 คน 
 ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ (องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหาร
สวนจังหวัดในภาคตะวันออก) และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 15 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 สัมมนา เปนเวลา 1 วัน  
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนินงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 18,500 บาท 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มีนาคม 2556 - 30 พฤษภาคม 2556 



 

 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจาก หนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี  ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา ไมมี 
 บูรณาการการวิจัย   ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน        

หรือการวิจัย    มี  ไมมี  
 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ไมมี 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา   ไมมี 
 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
วัตถุประสงค      ไมมี 
 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก       
การสัมมนาการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                             18,500  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. สัมมนาการประหยดัพลงังาน และ 
    พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 

 3,900 5,600 
 

9,000 
 

   18,500 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายนอก จํานวน 1 คน 
   จํานวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 
   1,000 บาท เปนเงิน 
   3,000 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายใน จํานวน 1 คน 
   จํานวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 
   300 บาท เปนเงิน 900 บาท 

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
          คาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดสัมมนา         

    1.5 การประเมินผลการสัมมนา         
 
 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

    1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน         คาใชสอย 
-  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวัน จํานวน 
   30 คน เปนเวลา 1 วัน  
   เปนเงิน 2,400 บาท 
-  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน 
   2 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
   จํานวน 30 คน เปนเงิน 
   1,200  บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ 
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ 
   1,000 บาท เปนเงิน 
   2,000 บาท 

    1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา 

        

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา  
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน 
   1,500 บาท      
-  คาวัสดใุนการดําเนินงาน 
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน              
   เปนเงิน 7,500 บาท 

 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. สัมมนาการประหยดัพลงังาน และ 
    พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 

1.  ครู อาจารย นกัเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออก 
     ไมนอยกวา 15 คน 
2.  ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ และผูท่ีสนใจ 
     ไมนอยกวา 15 คน 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
4.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
5.  ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
     รอยละ 75 
6.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
7.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
8.  ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
     รอยละ 65 
9.  ผูเขารวมโครงการเขารับการสัมมนาเปนเวลา 1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

18,500   จํานวน 1 วัน 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
      คาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงานและ 
      เชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร กําหนดการสัมมนา การจองหอง
ประชุม และสัญญายืมเงิน 

   

1.4 การจัดสัมมนา จํานวนผูเขารับการสัมมนา ไมนอยกวา 30 คน    
1.5 การประเมินผลการสัมมนา ผลการประเมินการจัดสัมมนา และการประเมินผล 

หลังการสัมมนา 
   

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (18,500)   18,500    18,500   

ผล      
 

         

        (อาจารยกติติรัตน  รุงรัตนาอุบล)                         (อาจารยปญญา  วงศตาย)       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
      ผูเสนอโครงการ    ผูเห็นชอบโครงการ                        ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส     รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี



 

 

โครงการบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวิจัย วิชาการ และอื่น ๆ  
ที่สอดคลองกบัความตองการของชุมชน 

ประจําปงบประมาณ 2556 
 

ชื่อโครงการ  การถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย วิชาการ และอ่ืน ๆ  
   ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน   คณาจารยและเจาหนาท่ี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา  โครงการจดัเก็บคาลงทะเบียน   
 โครงการจดัเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                     องคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู 
 

งบประมาณ  21,900 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 ทามกลางการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาในโลกปจจุบัน ยอมมีประชากรสวนหนึ่งท่ีตามทัน 
และอีกสวนยังคงกาวตามอยางชา ๆ สถาบันอุดมศึกษาประกอบไปดวยบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และกาวทันตอการเปล่ียนแปลง อันเกิดจากการคนควา การวิจัยและอ่ืน ๆ อีกมาก 
และเนื่องจากภารกิจซ่ึงถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูหลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญ 
กาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี และจากการท่ีคณะไดมีการวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองใหความสําคัญกับรับบริการวชิาการ 
คือ กลุมตัวอยางมีความตองการเขารับบริการวิชาการถึงรอยละ 82.50 ซ่ึงจากภารกิจท่ีถูกกําหนดขึ้น 
และผลการวิจัยดังกลาวทําใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ตระหนักถึงความสําคัญของการถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย วิชาการ และอ่ืน ๆ          
ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน จึงเห็นวาควรมีการจัดโครงการดังกลาวขึ้น เพ่ือใหบุคลากร
ภายในชุมชนไดเกิดการพัฒนา กาวทันโลก อันสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทองถ่ิน และ
ประเทศชาติตอไป  

 
วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจอันเกิดจากการถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวจิยั 
วิชาการ และอ่ืน ๆ  
 2.   ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจอันเกิดจากการถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวจิยั 
วิชาการ และอ่ืน ๆ  
 2.   ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 
 



 

 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน 30 คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ชุมชน พนักงานภาครัฐ และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 30 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 แลกเปล่ียนเรียนรู เปนเวลา 1 วัน  
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนนิงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 21,900 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556  

 
ตัวชีวั้ด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 



 

 

การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา ไมมี 
 บูรณาการการวิจัย อิทธิพลของวิธีการบมตอการพัฒนากําลังอัดในคอนกรตี  
     กําลังสูงชนิดไหลตัวงาย รูปแบบของใบมีดท่ีเหมาะสมในการ 
     ออกแบบเครื่องควานเมล็ดเงาะ 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน     

หรือการวิจัย   มี  ไมมี  
 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ไมมี 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา   ไมมี 
 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
 วัตถุประสงค    ไมมี 
 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชการติดตอสอบถามผูเขารับการอบรมเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวจิยั 
วิชาการ และอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                     21,900 บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. การถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
    วิชาการ และอืน่ ๆ ที่สอดคลองกบั 
    ความตองการของชุมชน 

 6,300 5,600 
 

10,000 
 

   21,900 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายใน จํานวน 3 คน 
   จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 
   300 บาท เปนเงิน  
   6,300 บาท 
คาใชสอย 
-  คาอาหารกลางวนั  
   คนละ 80 บาท ตอวัน 
   จํานวน 30 คน เปนเวลา  
   1 วัน เปนเงิน 2,400 บาท 
 
 

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสด ุ
          และคาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดการแลกเปล่ียนเรยีนรู         

    1.5 การประเมินผลการดําเนนิงาน         

          



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

    1.6 การจัดประชุมสรุปผล 
          การดําเนนิงาน 

        -  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม  
   จํานวน 2 ม้ือ ๆ ละ  
   20 บาท จํานวน 30 คน 
   เปนเงิน 1,200  บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ 
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา 
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน 
   1,500 บาท      
 
 

    1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผล 
          การดําเนนิงาน 

        



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         -  คาวัสดใุนการ 
   ดําเนินงาน เชน วัสด ุ
   ในการเตรียมสถานท่ี 
   วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน  
   เปนเงิน 8,500 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. การถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
    วิชาการ และอืน่ ๆ ที่สอดคลองกบั 
    ความตองการของชุมชน 

1.  ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ และ 
     ผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 30 คน 
2.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา 
     รอยละ 75 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
4.  ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได  
     ไมนอยกวา รอยละ 65 
5.  ผูเขารวมโครงการเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนเวลา  
     1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

21,900 จํานวน 1 วัน 

 
 
 
 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
      คาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
      และเชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร กําหนดการ การจองหองประชุม 
และสัญญายมืเงิน 

   

1.4 การจัดการแลกเปล่ียนเรยีนรู จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน    
1.5 การประเมินผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินการดําเนนิงาน และการประเมินผล 

หลังการดําเนินงาน 
   

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผล 
      การดําเนนิงาน 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (21,900)    21,900 21,900 

ผล      
           

         

       (อาจารยดวงมณ ี ทองคํา)                        (อาจารยปญญา  วงศตาย)             (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
            ผูเสนอโครงการ      ผูเห็นชอบโครงการ               ผูอนุมัตโิครงการ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษาและบริการวิชาการ  รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมฯ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

208

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล นายฐิติ  หมอรักษา 
วัน เดอืน ปเกดิ 14 เมษายน พ.ศ.2528 
สถานที่เกดิ อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธาน ี
สถานทีอ่ยูปจจุบนั บานเลขท่ี 131 หมู 10 ถนนบําราศราดรู ตําบลพลวง  

อําเภอเขาคิชฌกฏู จังหวัดจนัทบุรี 22210 
 

ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน อาจารย 
สถานที่ทํางานปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

วิทยาเขตจนัทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจนัทบุร ี
 

ประวัติการศึกษา     
      พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. (งานเครื่องมือกล)  
 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
      พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวดัตาก 
      พ.ศ. 2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.  
 (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี
 


