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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Innovation Digital and  

   Intelligence Control System 
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ) 
ชื่อย่อ (ไทย) :   วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ)   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Innovation Digital and Intelligence Control System) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Innovation Digital and Intelligence Control System) 
  

3. วิชาเอก  (ถ้ามี) 
ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน และ เข้าใจ 
   ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและ 

        ระบบควบคุมอัจฉริยะ 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
6.1 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 ครั้งที่   9/2560  วันที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 
6.2 คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 



 2 

 ครั้งที่  10/2560  วันที่  5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

 ครั้งที่   5/2561   วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ  ซึ่ งบั นทึ ก ในฐานข้อมู ลหลักสู ตรเพ่ื อ เผยแพร่  (Thai Qualifications Register : TQR)           
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 นักสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ด้านสิ่งประดิษฐ์ความแม่นย าสูงทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม     
สมาร์ทฟาร์ม หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอากาศยานไร้คนขับ 

8.2 ผู้บริหารหรือนักนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
อากาศยานไร้คนขับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น  

8.3 ผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล 
8.4 รับราชการ หรือนักคอมพิวเตอร์ในภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายกฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร 

 
อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2551 
2549 

2. นายจิรวัฑฒ ์ แก้วโกศล อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบนัราชภัฏเพชรบุรี 
 
สถาบนัราชภัฏเพชรบุรี 

2552 
2542 

 
2542 

3. นายสตูรทิน  อินทร์ข า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2555 
2544 
2534 

4. นายปิยวัฒน์  เนียมมาลัย อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2550 
2544 

5. นางสาวกนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2554 
2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ในการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ในภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
ควบคุมอัจฉริยะถูกพัฒนาขึ้นตามสภาพความต้องการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การ 
ต่าง ๆ ทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ  และเป็นหลักสูตรที่ยังไม่มีในสถาบันอื่น 

 ดังนั้นเมื่อมีนักศึกษาจบการศึกษา  จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ
อากาศยานไร้คนขับ    
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และการใช้

คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous computing) ร่วมกับอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้
นวัตกรรมดิจิทัลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เป็นอย่างมาก  จึงจ าเป็นจะต้อง
มีการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลจ านวนมากในองค์การชนิดต่าง ๆ  ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม     
ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1. การพัฒนาหลักสูตร  
   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็ว  จากการผลิตสินค้า     

โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตอบสนองกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 
4.0”  จึงน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ เพ่ือสนับสนุนการประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับ  การสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
และอนาคต   เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและ
ระบบควบคุมอัจฉริยะ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังต่อไปนี้  (1) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ (2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคมโดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม (3) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่
จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของ
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พ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (4) ให้บริการ
วิชาการ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน

เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ มีดังนี้ 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี   เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ  
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่

ประสานกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงาน
กลางในการท าหน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 

  
 
 
 
 
 


