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(ร่าง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา นวัตกรรมอุตสาหกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ/ภาควิชา           คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัส :  xxxxxxxxxxxx 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Industrial Innovation  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอุตสาหกรรม)  
ช่ือย่อ (ไทย) :  วท.บ. (นวัตกรรมอุตสาหกรรม)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science ( ฺIndustrial Innovation) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. ( ฺIndustrial Innovation) 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร (ถ้ามี)
1. แขนงวิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร

(Facility Management Innovation)
2. แขนงวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์

(Smart Electronics and Software Innovation)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
              ไมน้่อยกว่า 124 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  4  ปี
5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 โดยกําหนด

เปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ 

ในการประชุมคร้ังที่ ......2/2561......  เมื่อวันที่ ...12...... เดือน ..ธันวาคม.... พ.ศ. ...2561.... 



2 
 

  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ในการประชุมครั้งท่ี ......12/2561....  เม่ือวันท่ี ....20..... เดือน ...ธันวาคม..... พ.ศ. ..2561... 
  ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  ในการประชุมครั้งท่ี .....1/2562....  เม่ือวันท่ี .....3..... เดือน ....มกราคม...... พ.ศ. ...2562.. 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  ในการประชุมครั้งท่ี .....1/2562....  เม่ือวันท่ี ...21.... เดือน ....มกราคม....... พ.ศ. ...2562... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

1. แขนงนวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร 
 1) ผู้จัดการอาคาร / ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการโรงงาน / นักออกแบบนวัตกรรมอาคาร 
 2) ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ / ผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน 
 3) ผู้จัดการหมู่บ้าน / ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
 4) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารประจําหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 5) เจ้าหน้าท่ีวางแผนพัฒนาโครงการ / วิเคราะห์และประเมินของภาครัฐและเอกชน 
 6) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอาคาร / เจ้าหน้าท่ีวางแผนด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน 
 7) ทํางานร่วมกับสถาปนิกและวิศวกร 
 8) การประกอบอาชีพอิสระและอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. แขนงนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟแวร์ 

1) นักออกแบบนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์  
  2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม 
  3) ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการและออกแบบระบบเกษตรดิจิตอล 

  4) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิคประจําหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
5) การประกอบอาชีพอิสระและอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 
แขนงวิชา นวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ.
ที่จบ 

1. นายสุรชัย  ทรัพย์เพิ่ม 3-8207-00102-01-6 อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทเวศน์ 

2553 
2560 
2546 
2539 

2. นายพิศิษฐ ์ บุญรอด 3-7704-00293-30-5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2545 
2538 

3. นายอภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ 3-8399-00008-33-6
  

อาจารย์ วท.ม. (การบริหารโทรคมนาคม)
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2544 
2537 
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4

แขนงวชิา นวตักรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์ 

ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ.
ที่ จบ 

1. นายเที่ยง เหมียดไธสง 3-3113-00200-95-4 รอง
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2552 
2542 
2537 

2. นายวันชัย ซันประสิทธิ์ 3-1006-01220-10-6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

2561 
2542 
2537 

3. นายสราวุฒิ เชาวสกู 3-7001-00598-62-3 อาจารย์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.  (เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส)์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2551 
 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การสร้างหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ .ศ .         
2560-2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อัน
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศน้ันมีรากฐานท่ีสําคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ซึ่งมีความต้องการผู้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม   และการจัดการธุรกิจ เพ่ือ
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาค
ส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเทคโนโลยี
จะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ จะสามารถใช้ความรู้ในการ
ดําเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิท ธิภาพสูงสุด  รองรับการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมที่สูงมากย่ิงขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะ
ขับเคล่ือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสําคัญ คือ   1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น   ดังน้ันจึงจําเป็นต้องผลิตบุคลากรในสาขานี้ เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะการในปัจจุบัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ ได้ ดังน้ันนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะเชิงเทคโนโลยีแล้ว 
ยังจําเป็นที่จะต้องมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนรอบด้าน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในยุคโลกไร้พรมแดน โดยการผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรม 
ที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่   มีศักยภาพสูงในการพัฒนาธุรกิจตนเองให้เข้ากับบริบทของ
ท้องถิ่น บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม การจัดการ และธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต
บัณฑิตที่ดีและเก่งลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี ต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
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การพัฒนาหลักสูตรน้ีจึงเน้นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมใหม่ที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาชีพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
13. ความสัมพันธกั์บหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยฯ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะครุ
ศาสตร์  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เก่ียวข้อง 
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 


