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ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี    มีประวัติความเป็นมา
ค่อนข้างยาวและมีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยถือก าเนิดมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  การจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี   เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  พ .ศ. 2515    ในระยะเริ่มแรกมีชื่อว่า  
หมวดวิชาหัตถศึกษา   สังกัดฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยครูจันทบุรี   มีภารกิจหลักคือการจัดการเรียน
การสอนในวิชาศิลปงานช่าง  งานฝีมือ และงานช่างแขนงต่าง ๆ (ทั้งช่างไม้ , โลหะ, ไฟฟ้า และ งาน
ปูน เป็นต้น) อยู่ในกลุ่มวิชาพิเศษให้นักเรียนครู   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.ก
ศ.)  เมื่อ  วันที่ 1  กันยายน  พ.ศ. 2515  และสอนวิชาโทหัตถศึกษา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา 
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีถัดมา จนถึงปี  พ.ศ. 2518 

 วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2518    มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
ฉบับปี พ .ศ. 2518  ให้วิทยาลัยครูมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา    วิทยาลัยครูจันทบุรีได้เปลี่ยนชื่อ
มาเป็นวิทยาลัยร าไพพรรณี  หมวดวิชาหัตถศึกษา  ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็น ภาควิชาหัตถ
ศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  มีภารกิจจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ช่างพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้และทักษะทางด้านช่างทั่วๆ ไป   ส าหรับการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์และบรรจุ
เป็นครูช่างพื้นฐาน 

 ต่อมา   ในปี  พ .ศ. 2521  จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 4 ป)ี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ และคณะวิชา
วิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู   (ฉบับที่ 2 ) ได้มีการขยายภารกิจ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เป็นครั้งแรก 

 เมื่อวันที่   24   มกราคม   พ .ศ. 2538  วิทยาลัยร าไพพรรณี    ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น   
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และเปลี่ยนแปลงคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ซึ่งบริหารงานโดยหัวหน้าคณะวิชา  เป็น  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   ซึ่งบริหารงานโดย   คณบดีก าหนดให้มีภาควิชาในสังกัดคณะรวม  8  ภาควิชา และ
ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ก็เป็นหนึ่งในจ านวนนั้น 
 



 ในปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน 
สาขาวิทยาศาสตร์ สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ในแขนงวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง และ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต   ในระดับปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ) เพิ่มเติมจากสาขาวิชาการศึกษา และได้เปิดการเรียนการสอนในแขนงวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติมอีก
หลายแขนง ในปีถัดมา 
 
 ต่อมาในปี  พ .ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการ    ก็ได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบไปด้วย  
ส านักเลขานุการ และโปรแกรมวิชา  ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งส่วนราชการใน
สังกัดคณะ เป็นการภายในออกเป็นกลุ่มวิชา   และมีคณะกรรรมการอีก   3  ชุด   คือ  คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการวิชาการ และ คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 ในส่วนของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์ สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
- กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องกล 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 

 ในปี    พ.ศ. 2543  มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การ 
บริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภาประจ า
สถาบันราชภัฏ      ร าไพพรรณี  ครั้งที่  4/2543  ลงวันที่  8 เมษายน  2543 และครั้งที่  5/2543   
ลงวันที่  9   พฤษภาคม   2543  เกี่ยวกับการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถาบัน 
 
 ในวันที่   5-6   มิถุนายน   พ.ศ. 2544   คณะกรรมการด าเนินการ    โครงการจัดตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ      จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     (พ.ศ. 2544 –2548) ขึ้น   เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ซึ่งจะน าเสนอผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีการเสนอรูปแบบองค์กร
ของโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
 
 



 ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2546  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (พ.ศ.2544-2548)  ที่
สวนรินธารรีสอร์ท  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อปรับแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 
 ในวันที่  21-22  กรกฎาคม  2547  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ได้ร่วมกันจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (พ.ศ.2548-2552)  
ณ  บ้านปูรีสอร์ท  จังหวัดตราด   เพื่อเป็นการวางแผนเชิงรุกที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    มีการก าหนด
วัตถุประสงค ์เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ 
สร้างโอกาสการศึกษา พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมพัฒนา OTOP/SMEs สู่มาตรฐานสากล    
 
 และในปี 2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงได้เป็นหนึ่งในโครงสร้าง 11 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   และมี
การปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ตั้งแต่วันที  1  มีนาคม  2548  
เป็นต้นมา จากประกาศกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประกาศใช้ ณ วันที่  8 มีนาคม 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพรรณี ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2548 วันที่ 8 เมษายน 2548 เห็นชอบให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอัญมณี โดยคณะมีหลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน  ต่อไปนี้  
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    ระดับ  วท.บ. 4 ปี 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    ระดับ  วท.บ. 4 ปี 
  สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์  
 3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    ระดับ  วท.บ. 4 ปี 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยีก่อสร้าง)  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม)  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยีการจัดการผลิต)  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครื่องกล)  
 
 



 
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับ วศ.บ. 4 ปี  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ   
 5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    ระดับ  วท.บ. 2 ปี 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)  
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)   
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)   
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)   
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)   
และคาดว่าในอนาคตปี  2553   คณะได้ด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อชื่อ
คณะวิชา เพื่อจะรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์ บุคคลทั่วไปและนักศึกษามาพิจารณาใช้
ประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 
 
ท าเนียมผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2544 - มีนาคม  2548    ผศ.วันตา  เทือกขันตี   
พ.ศ.  มีนาคม  2548 – เมษายน  2552  ผศ.พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ    
พ.ศ.  2552 – ปัจจุบัน    รศ.พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


