หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Science Program in Computer Electronics
Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Science (Computer Electronics Technology)
B.Sc. (Computer Electronics Technology)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
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 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 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
ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
6.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปี
การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เป็นนักออกแบบหรือโปรแกรมเมอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
8.2 หัวหน้าระบบควบคุมหรือดูแลหน่วยงานคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
8.3 การประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1
นายเที่ยง เหมียดไธสง

2

นายวันชัย ซันประสิทธิ์

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

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

นายสราวุฒิ เชาวสกู

อาจารย์

4

จ.ส.ต.พิศิษฐ์ เฮ่งจินดา

อาจารย์

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเอกอิเล็กโทรนิกส์)
5

นายอภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ

อาจารย์

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

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552
2542
2537
2542
2537
2551
2546
2557
2555
2544
2537

3

3

วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเอกอิเล็กโทรนิกส์)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การสร้ า งหลั ก สู ต รจะสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กล่าวถึง การพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิ ดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มี คุณ ธรรมจริยธรรม ค่ านิย มที่ดีงาม และการสร้างภู มิคุ้ มกันของ
ประเทศ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความเจริญ เติบโตของภาคอุตสาหกรรม อัน
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สําคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการผู้ มี ค วามรู้ ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โทรคมนาคม และระบบวั ด คุ ม เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเสริม และพั ฒ นาชี วิ ต ความเป็ น อยู่ เช่ น การใช้ ชี วิ ต ประจํ าวั น
การทํางาน และการผลิตสินค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรมย่อมต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็นมืออาชีพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี 2 ศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้อง
และไปด้วยกันดังนั้นจึงจําเป็นต้องผลิตบุคลากรในสาขานี้ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการในปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาทางด้ า นอุ ต สาหกรรมมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะเชิงวิศวกรรม
แล้วยังจําเป็นที่จะต้องมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและ
มีจิตสํานึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อ
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่ มีศั กยภาพและสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีและรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในยุคโลกไร้พรมแดน โดยการผลิตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศกั ยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
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เทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่
ที่ดีและเก่ง การพัฒนาหลักสูตรเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปิ ด สอนโดย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิท ยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะครุศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนเปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

