
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 



20 
 

 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 
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 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 




