หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Industrial Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Industrial Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Industrial Technology)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
4. จํานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา เมือ่ สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2554
6.2 คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
6.3 คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
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ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
6.4 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
6.5 คณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อนุมตั ิและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
6.6 คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมตั แิ ละเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558
6.7 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมตั แิ ละเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558
6.8 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
อนุมตั แิ ละเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558
6.9 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานะข้อมูลหลักสูตรที่เผยแพร่ (Thai Qualifications Register :TQR)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรีภายในปี 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการการควบคุมคุณภาพ
8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบควบคุมอัตโนมัติ
8.3 ผู้จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
8.4 ผู้จัดการโครงการด้านอุตสาหกรรม
8.5 ผู้จัดการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
8.6 ธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระที่ตรงสาขา
8.7 นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.9 สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้
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9. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ที่
ทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

1

นายวีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์

อาจารย์

ค.ม. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร

2545
2540

2

นางสาวสมสุข แขมคํา

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.ม. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2552
2546
2531

3

นางสาวบัวพรรณ คําเฉลา

อาจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2554

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

2545

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์)
4

นางสาวนวรัตน์ ประทุมตา

อาจารย์

ปร (การจัดการเทคโนโลยี) .ด.
กศ(การวิจัยการศึกษา) .ม.
วท(การวิจัยดําเนินงาน) .บ.
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นายยุทธ ไกยวรรณ์

อาจารย์

คอ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.ม. (การศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

2550
2555
2546
2540

2536
2531
3

3
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11. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่ ว งวั ย สถาบั น ทางสั ง คมและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว รู้ เท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
การพั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริก ารให้ เข้ ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพบนฐานความรู้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละภู มิ ปั ญ ญา
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภู มิ ภาคเพื่ อ ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ และสังคมจึงจําเป็ น ต้องเตรีย มพร้อมให้ ทั นต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ จึ ง เป็ น สิ่ งจํ า เป็ น รวมถึ ง
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสมทั้ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นในสั ง คมไทย ทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม อย่างลงตัวและเป็นระบบ
12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในยุคเทคโนโลยีที่พัฒนา
อย่ างไม่ ห ยุ ด ยั้ ง และการใช้ เทคโนโลยี ก ลายเป็ น สิ่ งปกติ ธ รรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็ มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคา
และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในทุกสังคมของคนไทยไทยมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จําเป็นจะต้องใช้นักเทคโนโลยีจํานวนมาก ที่มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นําและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ มหาวิทยาลัย
13.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูง
ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งในงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
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13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอย่าง
แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษา
เปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึง
ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่าและสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
14.1 กลุ่มวิชารายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปิดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอื่น
14.1.1 วิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปิ ด สอนโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะพยาบาลศาสตร์
14.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุม่ วิชาแกนเปิดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.1.3 วิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี
เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
14.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ไม่มี
14.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้องโดย
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ประสานงานกลาง ในการจัดอาจารย์ผู้สอน การจัดตารางเรียนและ
ตารางสอบ

