หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562)
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25561671101098
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Industrial Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Industrial Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.Sc. (Industrial Technology)
3. วิชาเอก : 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป แผน ก (2) และใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ป
การศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย แตมีความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยทั้งในกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในดานความรวมมือการสอน การเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ซึ่งหลักสูตรนีเ้ ปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 25 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 9 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2562

ที่

7. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ

1

นายเที่ยงธรรม
สิทธิจันทเสน
3400100643087
2 นายอัษฎา
วรรณกายนต
3100900969996

อาจารย

3 นายนิคม ลนขุนทด
3320100134337

ผูชวย
ศาสตราจารย
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

อาจารย

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ป พ.ศ.

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.บ. (ชางอุตสาหกรรม)
วิทยาลัยครูพระนคร

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รนี้ มุ ง เนน การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย โดยการพั ฒ นานั ก เทคโนโลยี ใ ห มี
ความสามารถในระดับที่สูงที่สามารถคิดวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหรวมทั้งประยุกตใชองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และภูมิภาค ใหเปนผูรูที่มีทั้งวิสัยทัศนอัน
กวางไกล และมีกระบวนทัศนเหมาะสมตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหตรงตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมและองคกรทองถิ่น
1.2 ความสําคัญ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูที่ตองการพัฒนาตนเองหรือเพื่อนําความรูไปพัฒนา
ศักยภาพใหแกองคกรของผูศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยเปนหลักสูตรที่รองรับผูที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรที่เทียบเคียงกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ได
เปดใหมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาใน
ระยะหนึ่งแลว และถึงระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เพื่อการพัฒ นาและสรางองคความรูจากภูมิปญ ญาทองถิ่น และภูมิปญ ญาสากล ดวยการวิจัยที่มี
คุณภาพ จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน มหาวิทยาราชภัฎสุรินทร ซึ่งมีความพรอมของบุคลากรผูสอนที่
มีคุณวุฒิ จึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขึน้
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.3.1 เปนผูที่มีความรูความสามารถนําเทคโนโลยีไปใชสรางงานในภาคอุตสาหกรรม
หรือองคกรทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เปนผูที่มีความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชและพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมและทองถิ่นไดอยางสรางสรรค
1.3.3 เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการประกอบ
อาชีพ
1.3.4 เปนผูที่มีความสามารถปรับตัวและทําวิจัยใหสอดคลองกับพื้นที่ สภาวการณและ
วัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
1.3.5 เปนผูที่สามารถใชเทคโนโลยีและถายทอดความรูและงานวิชาการใหแกผูอื่นได
เขาใจอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจั ดการศึก ษา ใช ร ะบบทวิภาค โดย 1 ปก ารศึก ษาแบง ออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนตามความจําเปนของผูเรียน หรือตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร และขึ้นอยูกบั คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิต ทั้งนี้มรี ะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แตมีชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชา
เทากับภาคการศึกษาปกติ

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จ การศึกษาระดับปริญ ญาตรี หลัก สูตรทางดานวิท ยาศาสตร หรือ
หลักสูตรทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
2.3 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ป
การศึกษา
2.4 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสุ ริ นทร วา ด ว ยการจัด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรการศึกษาที่
เนนการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพในระดับสูงกวาปริญญาตรี จัดการศึกษา แผน ก แบบ ก(2)
ทําวิท ยานิพนธซึ่ง มีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยใชเ วลาศึก ษาไมเ กิน 5 ปการศึก ษา
เพื่อสํารวจการศึกษาตามหลักสูตรนับชวงเวลาติดตอกันจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
39 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางประกอบดวย
1) หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
3) หมวดวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
4) หมวดวิชาเสริม
(ไมนับหนวยกิต)
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ เรียนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
5661501 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5662401 ปรัชญาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5662402 การบริหารทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรมและ
อาชีวอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5662403 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5662404 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
ในทศวรรษหนา
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
5662405 การจัดองคการและการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5662406 การจัดการความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม
ในงานอุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5662407 การวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
5662408 แนวโนมการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
5662409 การบริหารเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
5662410 การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพือ่ ชุมชนและ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
5662411 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5661502 การสัมมนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
5661503 การสัมมนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
5661504 หัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5662301 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิทยานิพนธ แผน ก (2)
5662101 วิทยานิพนธ

เรียนไมนอยกวา

4) หมวดวิชาเสริม
5761305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
5761306 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอทางวิชาการ

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
รายวิชา
ปที่ 1
บังคับ
5662401 ปรัชญาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคการเรียนที่ 1
5661501 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5662404 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอาชีวอุตสาหกรรมในทศวรรษหนา
เลือก
566xxxx xxxx
เสริม
5761305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
(ไมนับหนวยกิต)
รวม 15

ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
รายวิชา
ปที่ 1
บังคับ
5662402 การบริหารทรัพยากรมนุษยในงาน
ภาคการเรียนที่
อุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
2
5662403 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
เลือก
566xxxx xxxx
566xxxx xxxx
เสริม
5761306 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอทาง
วิชาการ
(ไมนับหนวยกิต)
รวม 15
ปที่/ภาคเรียนที่

กลุมวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
หนวยกิต

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

ปที่ 2
ภาคการเรียนที่ 1

เลือก

566xxxx xxxx

3(x-x-x)

วิทยานิพนธ 5662101 วิทยานิพนธ

9
หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต

ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
ปที่ 2
วิทยานิพนธ 5662101 วิทยานิพนธ
ภาคการเรียนที่ 2

รายวิชา

น(ท-ป-อ)
3
หนวยกิต
รวม 3 หนวยกิต

3.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาเอก

นายเที่ยงธรรม
ปร.ด.
สิทธิจันทเสน
(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
3400100643087
วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
นายอัษฎา
ปร.ด.
วรรณกายนต
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3100900969996
ค.ม.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)
นายนิคม ลนขุนทด
3320100134337

ปที่สําเร็จ ตําแหนง
การศึกษา วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2558 อาจารย
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2542
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2551

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544

ศศ.ด.
(อาชีวศึกษา)
ค.อ.ม.
สถาบันเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.บ.
วิทยาลัยครูพระนคร
(ชางอุตสาหกรรม)

2551
2540
2533

อาจารย

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

4

5

นายสุรเชษฐ
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
วงศชัยประทุม
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3320400445788
ค.อ.ม.
สถาบันเทคโนโลยี
(วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
อส.บ.
มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุชาติ ดุมนิล
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
3320101720469 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

2559

อาจารย

2551

2540
2559

อาจารย

2551
2546

3.3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเทา
3.3.3 ตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3.3.4 ตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เพื่อวัดผล
ตามเกณฑการจบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และยังเปนการทดสอบศักยภาพ (Potential) ความ
เปนมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
3.3.5 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธจะตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ จะตอง
ไดรับการตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) โดยผานการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีผูประเมินกลั่นกรอง (Peer Review)
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

