
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ/ภาควิชา           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส ์                                      

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Electronics 
Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) :        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) 
 ช่ือย่อ (ไทย) :   วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Science (Computer Electronics Technology) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Electronics Technology) 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร (ถ้ามี) 
       คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส ์

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2554 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 
6.1 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ในการประชุมคร้ังที่ พิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
 ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึง่บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ (Thai Qualifications 
Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปี
การศึกษา 2561 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 เป็นนักออกแบบหรือโปรแกรมเมอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ 
8.2 หัวหน้าระบบควบคุมหรือดูแลหน่วยงานคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
8.3 การประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 

1 นายเที่ยง   เหมียดไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

2552 
2542 

 
2537 

2 นายวันชัย ซันประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) 
 
วท.บ.  (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

2542 
 

2537 
3 นายสราวุฒิ เชาวสกู   อาจารย์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ.  (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2551 
2546 

4 จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮ่งจินดา อาจารย์ ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเอกอิเล็กโทรนิกส์) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเอกอิเล็กโทรนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2557 
 

2555 

5 นายอภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ อาจารย์ วท.ม. (การบริหารโทรคมนาคม) 
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2544 
2537 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การสร้างหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11                  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กล่าวถึง การพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ  ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อัน
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศน้ันมีรากฐานที่สําคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ซึ่ งมีความต้องการผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และระบบวัดคุม เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า           
ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางบวกอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่า โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การใช้ชีวิตประจําวัน           
การทํางาน และการผลิตสินค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรมย่อมต้องการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และ
เป็นมืออาชีพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี 2 ศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้อง
และไปด้วยกันดังน้ันจึงจําเป็นต้องผลิตบุคลากรในสาขานี้ เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะการในปัจจุบัน 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังน้ันนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะเชิงวิศวกรรม
แล้วยังจําเป็นที่จะต้องมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและ         
มีจิตสํานึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้างผลกระทบท่ีน้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อ 
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในยุคโลกไร้พรมแดน โดยการผลิตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศกัยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
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เทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งลักษณะงานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่
ที่ดีและเก่ง การพัฒนาหลักสูตรเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 

 

13. ความสัมพันธกั์บหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยฯ 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะครุศาสตร์  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนเปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เก่ียวข้อง 

ด้านเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 


