หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562)
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25521671102343
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Industrial Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ (ไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Industrial Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : Ph.D. (Industrial Technology)
3. วิชาเอก : 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามแผนการศึกษา แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป และใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางชาติทสี่ ามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษากรณีหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปน หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2562 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปก ารศึก ษา 2562
ซึ่งหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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

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

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

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

ป พ.ศ.
2558
2546
2542
2558
2551
2544
2551
2540
2533

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปรัช ญาหลั ก สู ตรบนพื้นฐานความคิด พัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลในสั ง คมและทอ งถิ่ น
มีความสามารถในพัฒ นางานวิ จัยและการบริห ารงานอุ ตสาหกรรมทั้ ง อุ ตสาหกรรมชั้น สูง และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น ตลอดจนเปนผูมีความสามารถในการประดิษฐสรางสรรค ถายทอด
เทคโนโลยีใหมีมาตรฐานวิชาการระดับสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนสิ่งที่มีความ
จําเปนและสําคัญ ยิ่ง ในการเปนประเทศศูนยกลางในการพัฒ นาการผลิตและพัฒ นานวัตกรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.2 ความสําคัญ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศ ระดับชุมชน
และสภาพแวดลอม การดํารงอํานาจอธิปไตย และความมั่นคงของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพ
และสติปญญาความสามารถของประชาชนสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพและพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไปเปน
นักวิชาการชั้นเยี่ยมทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3.2 มีความรอบรู เขาใจลึกซึ้งในทฤษฎีบัณฑิต และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ
กับการบริหารงานอุตสาหกรรม
1.3.3 มีความสามารถการคนควาวิจัยและสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ทิศทางทีส่ ามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นไปสูการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเปนสากลได
1.3.4 มีความสามารถในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และดําเนินการโครงการ
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงการสรางแนวคิดและนโยบายการพัฒนาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาใหแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัป ดาห และใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนตามความจําเปนของผูเ รียน หรือตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร และขึ้นอยูกบั คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิต ทั้งนี้มรี ะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แตมีชวั่ โมงการศึกษาในแตละรายวิชา
เทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาโท หลัก สูตรทางดานวิท ยาศาสตร หรือ
หลักสูตรทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไมไดผานการทําวิทยานิพนธ จะตองมี
ประสบการณทํางานวิจัย หรือจัดกิจกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับ
สาขาวิชา
2.2.3 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ป
การศึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
2.8.1 นักศึก ษาที่เ คยศึกษาในสถาบันอุดมศึก ษามากอน เมื่อเขาศึกษาในหลัก สูตรนี้
สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับในมหาวิทยาลัย
2.8.2 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวยกิตได
ทั้ง นี้เ ปน ไปตามข อบัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย นัก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลั ยอื่นสามารถมาเรียนขา ม
มหาวิ ท ยาลัย นั้ น ของหลัก สู ต รทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
66
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ตามแผนการศึกษาแบบ 2.1 แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลอง
กับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
66 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก (เลือกเรียนไมนอยกวา)
12 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
ง. หมวดวิชาเสริม
(ไมนับหนวยกิต)
รวม
66 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
5761301 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสําหรับงานวิจัย
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5762401 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนา
3(3-0-6)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
5762402 ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีวอุตสาหกรรมในอาเซียน
3(3-0-6)
5762403 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
เพื่อการพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอาชีวอุตสาหกรรม
5762404 การประยุกตโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน
5762405 สัมมนางานวิจัยทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

ข. หมวดวิชาเลือก (เลือกเรียนไมนอยกวา)
12
5761302 การศึกษาอิสระดานการสรางเสริมประสบการณวิจัย
5761303 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง
5761304 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5762406 การบริหารคุณภาพขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม
5762407 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
5762408 ยุทธศาสตรการตัดสินใจเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม

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

ค. หมวดวิทยานิพนธ
5763101 วิทยานิพนธ

36 หนวยกิต
36 หนวยกิต

จ. หมวดวิชาเสริม
5761305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
5761306 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอทางวิชาการ

ไมนับหนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
รายวิชา
ปที่ 1
วิชาบังคับ 5761301 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสําหรับ
ภาคการเรียนที่ 1
งานวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5762401 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอาชีวอุตสาหกรรม
วิชาเลือก 576xxxx xxxxx
วิชาเสริม 5761305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
(ไมนับหนวยกิต)
รวม 9

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หนวยกิต

ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
รายวิชา
ปที่ 1
วิชาบังคับ 5762402 ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีว
ภาคการเรียนที่
อุตสาหกรรมในอาเซียน
2
5762405 สัมมนางานวิจัยทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิชาเลือก 576xxxx xxxxx
วิชาเสริม 5761306 คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การนํ า เสนอทาง
วิชาการ
(ไมนับหนวยกิต)
รวม
กลุมวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชา

3(x-x-x)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
12

รวม 12
ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
ปที่ 3
วิทยานิพนธ 5763101 วิทยานิพนธ
ภาคการเรียนที่ 1

3(2-2-5)

9 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

ปที่/ภาคเรียนที่
ปที่ 2
วิชาบังคับ 5762404 การประยุก ตโลจิสติก สและการจัดการ
ภาคการเรียนที่
ซัพพลายเชน
1
5762403 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
เพื่อการพัฒนางานทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
วิชาเลือก 576xxxx xxxx
576xxxx xxxx
รวม 12
ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
ปที่ 2
วิทยานิพนธ 5763101 วิทยานิพนธ
ภาคการเรียนที่ 2

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

รายวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
12

รวม 12

หนวยกิต

ปที่/ภาคเรียนที่ กลุมวิชา รหัสวิชา
ปที่ 3
วิทยานิพนธ 5763101 วิทยานิพนธ
ภาคการเรียนที่ 2

รายวิชา

น(ท-ป-อ)
12
รวม 12

หนวยกิต

3.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

4

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

ศศ.ด.
(อาชีวศึกษา)
ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.บ.
(ชางอุตสาหกรรม)
นายสุรเชษฐ
ปร.ด.
วงศชัยประทุม
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3320400445788
ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)

ปที่สําเร็จ ตําแหนง
การศึกษา วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2558 อาจารย
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2542
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2551

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูพระนคร

2540

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

2559

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
อส.บ.
มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2551

อาจารย

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

2533

2551

2540

อาจารย

5

นายสุชาติ ดุมนิล
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
3320101720469 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

2559

อาจารย

2551
2546

3.3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
3.3.3 ตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3.3.4 ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3.3.5 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
3.3.6 ผลงานสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยผานการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่มีผูประเมินกลั่นกรอง (Peer Review) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561

