หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Electrical Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา)
ชื่อยอ (ไทย)
: วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Electrical Technology)
ชื่อยอ (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 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/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/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ...../......... เมื่อวันที่ ....... เดือน............ พ.ศ. 25.....
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพรห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ เผยแพร (Thai Qualifications
Register : TQR) ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ระดั บ ปริญ ญาตรี ภายในป
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) พนักงานของรัฐ
2) พนักงานขององคกรเอกชน
3) พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
4) พนักงานภาคอุตสาหกรรม
5) ธุรกิจสวนตัวในสายงานทางดานเทคโนโลยีไฟฟา

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายบุรีรักษ สังขคงเมือง

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

นายพิศิษฐ

บุญรอด

ผูชวยศาสตราจารย

3

นายราเชณ

คณะนา

อาจารย

4

นายอนุรักษ เกษวัฒนากุล

อาจารย

5

นางสาววิชิตา ตุงคัษฐาน

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา)
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ปทส. (ไฟฟาสื่อสาร)
ธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ปที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2556
2547
2547
2535
2549
2543
2553
2547
2550
2543

3

2

คุณวุฒิการศึกษา
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การสร า งหลั ก สู ต รจะสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ที่กลาวถึง การพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิด
สรางสรรค ใฝเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และการสรางภูมิคุมกันของประเทศ ดวยการ
พั ฒ นาประเทศโดยใช ค วามรูแ ละความชํ านาญด านวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทั น สมั ย เน น การใช
นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และการผลิตที่ เป นมิ ตรกับ สิ่งแวดลอมเขามาใชในการปรับ โครงสราง
อุตสาหกรรม เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน จึงมีความตองการผูมีความรูท างดาน
เทคโนโลยีไฟฟาเขามาชวยในการพัฒนา ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา พลังงานไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่มีความสําคัญ เปนปจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปจจุบันยัง
มีความตองการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก จําเปนตองพึ่งพาผูมีความรูในการออกแบบ วิจัยพัฒนา
เพื่อการจัดการพลังงานใหใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา รวมไปถึงการนําพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานหมุนเวียนในดานไฟฟา เขามาใชในการลดปญหาดานมลพิษและลดตนทุนในกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟา และเพื่อเปนการสรางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีไฟฟาที่มีคุณภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม
ชุมชนอยางปฏิเสธไมได ดังนั้นนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะเชิงวิศวกรรมแลว ยังจําเปนที่จะตองมี
ความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อสรางผลกระทบที่นอยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบดาน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
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 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบุคลากรทางเทคโนโลยีไฟฟาของประเทศ
ที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถ สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ตามแผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยเปนกําลังสําคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาจึงมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะในดานเทคโนโลยีและงานวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ตอไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ ปดสอนโดยคณะอื่นๆ มีดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร
และคณะพยาบาลศาสตร
- หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาหลักเปดสอนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
บริห ารจัดการโดยมี สํ านั ก สงเสริม วิชาการและงานทะเบี ยนเปน หนวยงานกลางในการทํ าหน าที่
ประสานงานกับคณะตางๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน

