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วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสของสถาบันราชภัฏ
โดย  รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์    สถาบันราชภัฏลํ าปาง

บทนํ า

ดวยวัตถุประสงคและดวยความมุงมั่นของสถาบันราชภัฏที่จะผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมี
ความรูและมากดวยประสบการณ ใหสามารถประกอบอาชีพดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดกํ าเนิดขึ้น และไดรับการ
ปรับปรุงมาเปนลํ าดับ  หลักสูตรเขียนวัตถุประสงคเฉพาะไว  6  ขอ ดังนี้ (หลักสูตรสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2543)

1. เพื่อใหปฏิบัติงานดานการควบคุมและการบริหารงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหพัฒนาเทคนิคและวิธีการดํ าเนินงานดานการผลิตงานอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี
3. เพื่อใหทํ าหนาที่ประสานงานระหวางผูบังคับบัญชา วิศวกรและผูปฏิบัติงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประ

สิทธิภาพ
4. เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนในการเลือก   และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงานดานอุตสาหกรรม
5. เพื่อใหมีความสามารถดานการจัดการ  และดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได
6. เพื่อใหพัฒนาเจตคติ  ความศรัทธา  และมีคุณธรรมในอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรม

ผูที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะตองจบการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร  
(เชน อ.วท.) หรือเทียบเทา  (เชน ปว.ส.)  ตามแขนงวิชาชางที่เขาศึกษา  โดยมีแขนงวิชายอยใหเลือก 12 แขนง ไดแก 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีกอสราง  เทคโนโลยี
เครื่องกล   เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสถาปตยกรรม  
เทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม  และเทคโนโลยี
ฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม  (เทคโนโลยีเซรามิกสมีหลักสูตรแยกตางหาก)

บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรและผานการอนุมัติใหจบการศึกษาจะไดรับปริญญาตรี ชื่อปริญญาตรีวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  ตัวยอปริญญา  วท.บ.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีวงเล็บตอทายดวยแขนงวิชาที่เรียน   ครุยปริญญา
ใชแถบสีเหลือง
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ชาติกํ าเนิดและสายพันธุ  :  อิเล็กทรอนิกสสายพันธุราชภัฏ

กอนอื่นเราควรจะไดรู จักตัวของเราเองเสียกอนวารากเหง าชาติกํ าเนิดและสายพันธุ ของตระกูล
อิเล็กทรอนิกสของราชภัฏเปนมาอยางไร  เพื่อที่จะไดหาทิศทางความเปนไปไดถูกตองหรือหาแนวการพัฒนาได
เหมาะสม

สถาบันราชภัฏ ก็คือ   วิทยาลัยครูที่ทํ าการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตรมาดั้งเดิม   ครูชางหรือครูอุตสาหกรรม
ศิลปจะผลิตที่วิทยาลัยครูพระนครเปนแหงแรกของประเทศ (2509) การใหปริญญาบัตรในตอนตน ๆ นั้นยังทํ าไมได
จึงมีการรวมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  และวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร  เพื่อผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาวุฒิ  กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป  สาขาตาง ๆ (2512)  จนกระทั่งมีการประกาศ พ.ร.บ. สภาการฝกหัด  2518 
ใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรีจึงมีารผลิตครูอุตสาหกรรมศิลป วุฒิ คบ. กระจายอยูตาม
วิทยาลัยครูตาง ๆ ทั่วประเทศ  ครูชางที่ผลิตจะเปนลักษณะใชสายพันธุ  กศ.บ.  ผลิต คบ.  หลักสูตรที่ไดเปนสายครุ
ศาสตรตามแนวถนัดของวิทยาลัยครู

พ.ศ. 2527  มีการปรับปรุงและประกาศใช พ.ร.บ. สภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2527  ใหวิทยาลัยครูสามารถ
ผลิตบัณฑิตสายอื่นนอกเหนือจากการผลิตครูได  จึงเริ่มมีการผลิตอนุปริญญาสายวิทยาศาสตร  ( อ.วท. )  ทางชางที่
ใชเวลาเรียน  2  ป เชนชางโลหะ  ชางไฟฟา  ชางอิเล็กทรอนิกส  ชางกอสราง  เซรามิกส  เปนตน  เพื่อที่จะใหนักเรียน
ที่จบ  อ.วท. สามารถตอยอดเรียนจนจบปริญญาตรี  จึงมีหลักสูตรหลังอนุปริญญาเกิดขึ้น  เพื่อรองรับนักศึกษา
อนุปริญญาและเทียบเทาเขาศึกษาทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาชางตาง ๆ ซึ่งโปรแกรมเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  เปนแขนงหนึ่งที่วิทยาลัยครูตาง ๆ   หลายแหงใหความสนใจและเปดสอน

เมื่อมองลึกลงไปในวิทยาลัยครู  บุคลากร  อาจารยที่มีความรูทางดานอิเล็กทรอนิกส  ไฟฟา วิทยุโทรทัศน
จะสังกัดอยูภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป  ซึ่งสวนใหญจะมีวุฒิ  กศ.บ. หรือ คบ.  ถึงแมจะไดศึกษาตอปริญญาโทแลว
วุฒิที่ไดมักไมคอยตรง จึงถือวาพื้นฐานชางคือสายครู    อีกภาควิชาหนึ่งคือภาควิชาฟสิกส  จะมีอาจารยที่มีความรู
ทางอิเล็กทรอนิกส  ทางโซลิดสเตต   ทางวงจรไฟฟา วุฒิ กศ.บ., กศ.ม., วท.บ., วท.ม. ทางฟสิกสหรือการสอนวิทยา
ศาสตร เมื่อหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสถูกนํ ามาใชงาน  จุดกํ าเนิดและสายพันธุที่จะผลิต วท.บ.
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส จึงแตกตางกันตามความสนใจและแรงผลักดันใหจุติ เชนบางแหงอาจจะกํ าเนิดที่ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป  บางแหงจะกํ าเนิดที่ภาควิชาฟสิกส หรืออาจจะรวมมือกันทั้งสองภาควิชา  ตอมาภายหลังที่
วิทยาลัยครูไดเปล่ียน พ.ร.บ. มาเปนสถาบันราชภัฏ และบริหารแบบไมมีภาควิชา  โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกสจึง
สังกัดอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สังกัดอยูในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือบางแหงอาจจะอยูใน
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โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปจจุบันสายพันธุที่จะใชผลิต วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอนขางจะ
หลากหลายสายพันธุผสม   เชน วศ.บ., อส.บ., คอ.บ., คอ.ม.,  วศ.บ., กศ.ม. หรือ มีพันธุฝร่ังตางประเทศเขามาผสม
อยูบาง  ซึ่งแนนอนเมื่อมีชาติกํ าเนิดและสายพันธุที่แตกตางกันยอมทํ าใหแนวคิด กระบวนการ  และวิธีการผลิต
บัณฑิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอาจไมเหมือนกัน และมีจุดเนนคุณลักษณะบัณฑิตไมเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่เราใชหลัก
สูตรเดียวกัน

หลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต  :  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน
ราชภัฏ

คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่พึงประสงคนั้นจะใหหนาตาดีพอที่จะมีจุดขายแกผูใชงาน
ไดคงตองยอนดูวัตถุประสงคของหลักสูตร    โดยทั่วไปคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีคุณลักษณะ
คลาย ๆ กัน  จะแตกตางกันในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือกของแขนงอิเล็กทรอนิกส เชน วิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส  วิชาการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส จุดสํ าคัญที่จะใหหนาตาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันราชภัฏละแหงแตกตางกันจะอยูที่รายวิชาเลือก  24  หนวยกิต  เลือกจาก  31  รายวิชา  ซึ่ง
จะเลือกได  8  วิชา  ปจจัยที่จะเกี่ยวกับการเลือกไดแก  ความถนัด และเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน ความพรอมของ
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ  ความตองการของนักศึกษาที่จะเลือกอาจจัดเปนอันดับทาย

จุดเดนของหลักสูตรจะอยูที่รายวิชา  5584906  การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส  จํ านวน 3 หนวยกิต  
เพราะเปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองใชมวลประสบการณทั้งหลายผนวกกับความคิดสรางสรรเพื่อการประยุกตใหเกิด
ผลอยางใดอยางหนึ่งที่เปนรูปธรรม  เปนการสรางคนใหมองงานเพื่อสรางงานและแกปญหาโดยรวมตั้งแตเริ่มตนคิด
จนสํ าเร็จ  หากผูสอนมีกระบวนการปรึกษาดูแลที่ดีจนผลงานสํ าเร็จจะสรางความมั่นใจแกบัณฑิตเปนอยางมาก 
ขณะเดียวกันวิชานี้จะสรางปญหาอยางมากตอการจัดการเรียนการสอนไดมากเชนกัน  ซึ่งคิดวาอาจารยผูสอนทุก
ทานคงจะทราบกันดี

คุณลักษณะบัณฑิตจากสถาบันราชภัฏที่ไดรับการกลาวชมเชยโดยทั่วไปที่นับวาเปนเอกลักษณของราชภัฏ 
ก็คือ  ขยัน  อดทน  สูงาน  ออนนอม  ซื่อสัตย  รับผิดชอบ ซึ่งบัณฑิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสก็ควรจะตองมีคุณ
ลักษณะพื้นฐานเหลานี้ดวย  ในสวนเสริมที่นาจะทํ าใหบัณฑิตของเรามีจุดขายกวางขึ้นคือ ภาษาอังกฤษ   ฟง  พูด  
อาน  เขียนรายงานได (อาจเปนภาษาตางประเทศอื่น ๆ เชน ญี่ปุน  เยอรมัน)  และวิชา คอมพิวเตอร  (ฮารดแวร-
ซอฟตแวร)  สวนความสามารถในวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสคงไมตองกังวลมากนัก ไดบัณฑิตระดับปานกลางก็ดีแลวโดย
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ควรจะเนนความคิดสรางสรรและการประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสรวมกับศาสตรอื่น  ที่สํ าคัญที่สุดคือบัณฑิตตองเช่ือ
มั่นในตนเองและภาคภูมิใจที่ไดปริญญาจากสถาบันราชภัฏ   

อุปสรรคตอการพัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  :  มุมมองภาย
ในราชภัฏ

ปญหาของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสในสถาบันราชภัฏแตละแหงอาจจะมีทั้งความคลายกัน  
ความเหมือนกันหรือความแตกตางกัน  โดยธรรมชาติของราชภัฏนาจะมีปญหาเหมือนกัน 2 อยาง คือ ปญหาเชิงการ
บริหารทั่วไป  กับปญหาที่เกิดตามแนวการประกันคุณภาพ ซึ่งคิดวาแตละสถาบันราชภัฏคงมีการตรวจสอบตัวเอง
และดํ าเนินการแกไขปรับปรุงใหเขาเกณฑตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ปญหานี้คงจะไมพูดถึงขอยกใหเปน
หนาที่ของทานทั้งหลายที่เกี่ยวของรวมกันทํ า แตอยากจะพูดถึงเฉพาะปญหาเชิงการบริหารทั่วไปที่ไดจากประสบ
การณ ในมุมมองภายใน ซึ่งไดแกปญหาความไมเขาใจตอการจัดการศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของสังคมราชภัฏ

สังคมคณาจารยสวนใหญของราชภัฏประมาณ  80 % ไดยึดติดอยูกับธรรมชาติของการสรางบัณฑิตทาง
การศึกษา หรือทางสังคมศาสตร  มนุษยศาสตรซึ่งวิชาเหลานี้ลงทุนตํ่ า  ไมตองจัดเตรียมเครื่องใชเครื่องมืออะไรมาก
นัก บางรายวิชาอาจจกลาวไดวามีเพียงชอลกกับกระดานดํ าก็เพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ ในอีกสวน
หนึ่งเปนบุคลากรสวนนอยคือ  20  %  เปนบุคลากรทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ที่จะตองผลิตบัณฑิตที่ใชเครื่องมือ
หลายชิ้นมีราคาแพง ตองใชความสามารถ ทุมเทมากจึงมีผลงานเปนที่ยอมรับได กระบวนการจัดการเรียนการสอน    
การฝกงาน การวัดผลประเมินผล  ที่แตกตางไปจากสาขาอื่น เมื่อสังคมสวนใหญไมเขาใจ  องคกรบริหารของราชภัฏ
ที่ประกอบไปดวยคนในสังคมนี้ก็อยากที่จะเขาใจ (คณะกรรมการบริหารสถาบัน  อธิการบดี  รองอธิการบดี โดย
เฉพาะอยางยิ่งฝายวิชาการ : ควรเขาใจอยางยิ่ง)     การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุต
สาหกรรมจึงเปนไปและอัตราเดียวกับบัณฑิตสาขาอื่น ไมมีแผนการพัฒนาใหโดดเดนไดมาตรฐานอยางเปนรูปธรรม
ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น  บางสถาบันมีเงินคงคลังมากมายไมกลานํ าเงินออกมาใชลงทุน  นี่คือปญหาที่ยาก
ลํ าบากตอการพัฒนาและผลักดันใหบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคุณภาพโดดเดนได อาจจะมีบางแหงที่กลุมผู
บริหารเขาใจและสนับสนุนโปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนพิเศษ  ซึ่งถาเปนเชนนั้นกับนับวาสถาบันราชภัฏแหง
นั้นใจกวาง  มองการณไกล  เปนโชคดีของทาน (นาจะไมมีนะ)  ปญหาตรงนี้ก็คอนขางทาทายที่จะใหพวกเราชวยกัน 
สรางความเขาใจกับผูอื่นในสังคมสถาบันของเราทุก ๆ แหงใหรูจักธรรมชาติของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมากขึ้น ซึ่ง
เปนไปไดวาในอนาคตการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจจะมีอัตราที่แตกตางไปอยางพอเพียงตอการยกระดับคุณ
ภาพ
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อนาคตโปรแกรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสราชภัฏ  :  คงอยู  :  ตาย  :  หรือ
กลายพันธุ

มีหลายคนหงุดหงิดกับ วุฒิ  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) จะเปนวิศวกรก็ไมได  
จะเปน ปว.ส. ก็เลยมาแลว  ทํ านองเดียวกับ  “พอกระเทิน”  ในเพลงมอเตอรไซดหาง  บางทานอยากจะรื้อโครงสราง
หลักสูตรใหเปน วศ.บ. เสียใหไดสมใจในเร็ววัน    ทานทั้งหลายครับในความเห็นของผูเขียนแลว วท.บ.เทคโนโลยีอุต
สาหกรรมเปนเสนหและเอกลักษณของราชภัฏ  วุฒิ วท.บ. ไมใชปญหา  เพราะมันเปนหลักสูตรของเรา เปนหลักสูตร
ที่เรามี  ปญหาอยูที่การสรางคุณภาพบัณฑิตและการทํ าใหผูใชงานบัณฑิตจางบัณฑิตของเราเขาทํ างาน (ทานผูเกี่ยว
ของถาสังเกตดูที่ประกาศรับสมัครงาน จะมีตํ าแหนงเฉพาะ วิศวกร  และผูควบคุมงาน วุฒิ ปว.ส. ยังไมพบความ
ตองการ  วุฒิ วท.บ. ที่ทํ าหนาที่ประสานงานระหวางวิศวกรและผูควบคุมงานตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ยกเวน 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ของสถาบันราชภัฏที่รูจักกันแพรหลาย เพราะเราเปนเจาแรกที่ผลิตกอนใคร ดังนั้นใน
อนาคตอันใกลนี้หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมที่เรามีอยูจึงเปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่ทุกสถาบันราชภัฏ
ควรใหความสนใจ เพราะใชพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสเหมือนกัน) ในตัวหลักสูตรถาพิจารณาดูโครงสรางของหลัก
สูตรอยางละเอียดดวยความเปนกลางไมลํ าเอียง จะพบวาเปนหลักสูตรคอนขางดี  ทานทั้งหลายอยาเพิ่งไปตํ าหนิ
ดวยอคติ  ที่ผิดพลาดไปบางเกิดจากพิมพ การเวนวรรคตอน การแปล และการตรวจทานไมรอบครอบเทานั้นเอง  ถา
จัดรายวิชาใหดี ควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การฝกงาน  และเนนวิชาการวิจัยและพัฒนาทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเกิดผลงานประจักษ  คุณลักษณะและความสามารถของบัณฑิตของเราอาจจะรอบดานมากกวา
วิศวกรของบางแหง   พวกเราคณาจารยตองเชื่อม่ันและเขมแข็งชวยกันผลักดันคุณภาพ วท.บ. เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสกันตอไปซึ่งคงตองใชเวลาพอสมควรในการสรางมาตรฐานบัณฑิต และสรางความเขาใจแกสังคม จน
ถึงขั้นสังคมผูใชงานเชื่อถือในคุณภาพและความสามรถบัณฑิตของเรา  แตผูเขียนก็ไมอยากใหยึดติดวาจะตองเปน 
วท.บ. ตลอดไป  หากจํ าเปนก็เปล่ียนแปลงไปตามสภาวะที่ควรจะเปน  เชน มีนโยบายจากผูบริหาร  สังคมผูใชงาน
บัณฑิตไมตองการ  และผูเรียนไมตองการเรียน โปรแกรมวิชานี้ก็อาจจะตองปดตัวเองฝงกลบใหเปนอดีตไป  แตหาก
เกิดการณเปนตรงขามวาในอนาคตบัณฑิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมีความสามารถมากตรงตามตลาดตองการ
เพราะคาจางไมแพงแตมีความสามารถเอนกประสงค การสนับสนุนอาจจะเกิดขึ้นอยางเหลือเชื่อก็อาจเปนได (ฝนนะ
ทานที่รัก)  การเกิดขึ้น  การดํ ารงอยู การดับสูญสลาย  เปนสัจธรรมฉันใด  กรณีหลักสูตรนี้ก็เชนกัน ยอมเปล่ียนไปให
เหมาะสมกับยุคสมัย  เกิดได  ตายได และเกิดใหมในสายพันธุใหมที่เหมาะสมไดฉันนั้น
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

ของสถาบันราชภัฏ

โดย
รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏลํ าปาง

การประชุมปฏิบัติการจัดทํ ามาตรฐานโปรแกรมวิชา
และพัฒนาโปรแกรมวิชามุงสูความเปนเลิศทางดานอิเล็กทรอนิกส

ณ สถาบันราชภัฏอุดรธานี
11-13   กันยายน   2544
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