หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25521671102343
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Industrial Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Industrial Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Industrial Technology)
3. วิชาเอก : 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามแผนการศึกษา แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษากรณีหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 เปิ ด สอนภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง 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
7. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
1

นายเที่ยงธรรม
สิทธิจันทเสน
3400100643087
2 นายอัษฎา
วรรณกายนต์
3100900969996

อาจารย์

3 นายนิคม ลนขุนทด
3320100134337

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.บ. (ช่างอุตสาหกรรม)
วิทยาลัยครูพระนคร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปรั ช ญาหลั ก สู ต รบนพื้ น ฐานความคิ ด พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในสั ง คมและท้ อ งถิ่ น
มี ค วามสามารถในพั ฒ นางานวิ จั ย และการบริ ห ารงานอุ ต สาหกรรมทั้ ง อุ ต สาหกรรมชั้ น สู ง และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้มีมาตรฐานวิชาการระดับสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่มีความ
จาเป็นและสาคัญยิ่งในการเป็นประเทศศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิ ตและพั ฒนานวัตกรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ในประเทศ ระดับชุมชน
และสภาพแวดล้อม การดารงอานาจอธิปไตย และความมั่นคงของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพ
และสติปัญญาความสามารถของประชาชนสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปเป็น
นักวิชาการชั้นเยี่ยมทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3.2 มีความรอบรู้ เข้าใจลึกซึ้งในทฤษฎีบัณฑิต และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานอุตสาหกรรม

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

1.3.3 มีความสามารถการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ทิศทางที่สามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรมเป็นสากลได้
1.3.4 มีความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และดาเนินการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างแนวคิดและนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาให้แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สาขาวิชาอาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนตามความจาเป็นของผู้เรียน หรือตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร และขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การกาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิต ทั้งนี้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ หรือ
หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่ได้ผ่านการทาวิทยานิพนธ์ จะต้องมี
ประสบการณ์ทางานวิจัย หรือจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา
2.2.3 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
2.8.1 นักศึกษาที่ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูต รนี้
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับในมหาวิทยาลัย
2.8.2 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วโอนหน่วยกิตได้
ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น สามารถมาเรีย นข้ าม
มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ของหลั ก สู ต รทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ตามแผนการศึกษาแบบ 2.1 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
66 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)
12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเสริม
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม
66 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
5761301 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสาหรับงานวิจัย
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5762401 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
3(3-0-6)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
5762402 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวอุตสาหกรรมในอาเซียน
3(3-0-6)
5762403 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
เพื่อการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอาชีวอุตสาหกรรม
5762404 การประยุกต์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
3(3-0-6)
5762405 สัมมนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
ข. หมวดวิชาเลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)
12 หน่วยกิต
5761302 การศึกษาอิสระด้านการสร้างเสริมประสบการณ์วิจัย
3(2-2-5)

5761303
5761304
5762406
5762407
5762408

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริหารคุณภาพขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การตัดสินใจเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม

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

ค. หมวดวิทยานิพนธ์
5763101 วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

จ. หมวดวิชาเสริม
5761305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
5761306 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอทางวิชาการ

ไม่นับหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่/ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา
รายวิชา
ปีที่ 1
วิชาบังคับ 5761301 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสาหรับ
ภาคการเรียนที่
งานวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
5762401 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอาชีวอุตสาหกรรม
วิชาเลือก 576xxxx xxxxx
วิชาเสริม 5761305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม 9
ปีที่/ภาคเรียนที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา
รายวิชา
ปีที่ 1
วิชาบังคับ 5762402 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีว
ภาคการเรียนที่
อุตสาหกรรมในอาเซียน
2
5762405 สัมมนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิชาเลือก 576xxxx xxxxx
วิชาเสริม 5761306 คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การน าเสนอ ทาง
วิชาการ
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

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

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

ปีที่/ภาคเรียนที่
ปีที่ 2
วิชาบังคับ 5762404 การประยุกต์โลจิสติกส์และการจัดการ
ภาคการเรียนที่
ซัพพลายเชน
1
5762403 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอาชีวอุตสาหกรรม
วิชาเลือก 576xxxx xxxx
576xxxx xxxx
รวม 12
ปีที่/ภาคเรียนที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

รวม 12
กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

รายวิชา

รวม 12
กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต
น(ท-ปอ)
12

ปีที่ 3
วิทยานิพนธ์ 5763101 วิทยานิพนธ์
ภาคการเรียนที่ 1

ปีที่/ภาคเรียนที่

3(3-0-6)

น(ท-ปอ)
12

ปีที่ 2
วิทยานิพนธ์ 5763101 วิทยานิพนธ์
ภาคการเรียนที่ 2

ปีที่/ภาคเรียนที่

3(3-0-6)

รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ปอ)
12

ปีที่ 3
วิทยานิพนธ์ 5763101 วิทยานิพนธ์
ภาคการเรียนที่ 2
รวม 12

หน่วยกิต

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาเอก
ลาดับ
ชือ่ -นามสกุล
1 นายเที่ยงธรรม
ปร.ด.
สิทธิจันทเสน
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3400100643087
วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2 นายอัษฎา
ปร.ด.
วรรณกายนต์
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3100900969996
ค.ม.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
3

4

5

นายนิคม ลนขุนทด
3320100134337

ศศ.ด.
(อาชีวศึกษา)
ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.บ.
(ช่างอุตสาหกรรม)
นายสุรเชษฐ์
ปร.ด.
วงศ์ชัยประทุม
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3320400445788
ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

ปีที่สาเร็จ ตาแหน่ง
การศึกษา วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558 อาจารย์
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

มหาวิทยาลัย
2542
ราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2551

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูพระนคร

อาจารย์

2551

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
2540
2533

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2559

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อส.บ.
มหาวิทยาลัย
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุชาติ ดุมนิล
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3320101720469 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

2551

อาจารย์

2540
2559
2551
2546

อาจารย์

3.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
3.3.3 ต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3.3.4 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3.3.5 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
3.3.6 ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยผ่านการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่มีผู้ประเมินกลั่นกรอง (Peer Review) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561

