
  
 

 

   

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คณะ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electrical Technology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีไฟฟา) 

ช่ือยอ (ไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Electrical Technology) 

ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Electrical Technology)  

 

 3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร   

      ระบบไฟฟา,การอนุรักษพลังงานไฟฟา 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 125 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   4  ป 

5.2 ภาษาที่ใช   ภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทย 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

            สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 

ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ ....../....... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. 25..... 

ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  

ในการประชุมครั้งที่ ...../......... เมื่อวันที่ ....... เดือน............ พ.ศ. 25..... 

ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ในการประชุมครั้งที่ ...../......... เมื่อวันที่ ....... เดือน............ พ.ศ. 25..... 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ในการประชุมครั้งที่ ...../......... เมื่อวันที่ ....... เดือน............ พ.ศ. 25..... 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร (Thai Qualifications 

Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในป

การศึกษา 2561 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

 1) พนักงานของรัฐ 

 2) พนักงานขององคกรเอกชน 

 3) พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 

 4) พนักงานภาคอุตสาหกรรม 

 5) ธุรกิจสวนตัวในสายงานทางดานเทคโนโลยีไฟฟา 
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9. ชื่อ ตําแหนง  และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่สาํเรจ็การศึกษา ปที่สาํเร็จ

การศึกษา 

1 นายบุรีรักษ      สังขคงเมือง อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2556 

2547 

2 นายพิศิษฐ       บุญรอด ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)   

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2547 

2535 

3 นายราเชณ       คณะนา  อาจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)  

 

อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 

 

2543 
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นายอนุรักษ   เกษวัฒนากุล

  

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)  

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร 

2553 

2547 

5 นางสาววิชิตา   ตุงคัษฐาน อาจารย ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   

ปทส.  (ไฟฟาสื่อสาร)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

2550 

2543 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

        การสรางหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับที่  11                  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กลาวถึง การพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิด

สรางสรรค ใฝเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และการสรางภูมิคุมกันของประเทศ  ดวยการ

พัฒนาประเทศโดยใชความรูและความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทันสมัย  เนนการใช

นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเขามาใชในการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรม   เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน   จึงมีความตองการผูมีความรูทางดาน

เทคโนโลยีไฟฟาเขามาชวยในการพัฒนา  ทั้งน้ีเปนที่ทราบกันดีวา พลังงานไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคขั้น

พ้ืนฐานที่มีความสําคัญ เปนปจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปจจุบันยัง

มีความตองการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก จําเปนตองพ่ึงพาผูมีความรูในการออกแบบ วิจัยพัฒนา 

เพ่ือการจัดการพลังงานใหใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา รวมไปถึงการนําพลังงานทดแทนหรือ

พลังงานหมุนเวียนในดานไฟฟา เขามาใชในการลดปญหาดานมลพิษและลดตนทุนในกระบวนการผลิต

พลังงานไฟฟา  และเพ่ือเปนการสรางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีไฟฟาที่มีคุณภาพ     

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

        การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม

ชุมชนอยางปฏิเสธไมได ดังน้ันนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะเชิงวิศวกรรมแลว ยังจําเปนที่จะตองมี

ความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพ่ือสรางผลกระทบที่นอยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบดาน 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ 11.2   ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

        จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแขงขันทางธุรกิจ

ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศและรองรับการเปดเสรีการคาอาเซียน พ.ศ.2558 โดยการผลิตบุคลากร

ทางดานเทคโนโลยีไฟฟาจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา

ตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และ

การผลิตบัณฑิตที่ดีและเกงลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย 
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12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

        เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบุคลากรทางเทคโนโลยีไฟฟาของประเทศ

ที่มีความรูและความสามารถ สอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

มหาวิทยาลัยเปนกําลังสําคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาจึงมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะในดานเทคโนโลยีและงานวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ตอไป  

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนีเ้ปดสอนโดยคณะอ่ืนๆ มีดังนี ้

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร 

และคณะพยาบาลศาสตร 

        - หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาหลกัเปดสอนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        - หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลยั 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสตูรอ่ืนตองมาเรียน 

          ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ 

            บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่

ประสานงานกับคณะตางๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 


	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	1.1 ปรัชญา
	1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
	ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
	ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
	ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
	ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
	ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
	ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

	ปีงบประมาณ
	รายละเอียดรายรับ
	4,200,000
	3,360,000
	2,520,000
	1,680,000
	840,000
	ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
	600,000
	480,000
	360,000
	240,000
	120,000
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	4,800,000
	3,840,000
	2,880,000
	1,920,000
	960,000
	รวมรายรับ
	ปีงบประมาณ
	หมวดเงิน
	ก. งบดำเนินการ
	เงินเดือน

	2,080,943
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ

	2,000,906
	1,887,648
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